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NYHEDSBREV - OKTOBER 2019

Velkommen til det første elektroniske nyhedsbrev fra Ry-Emborg
Skytteforening. Vi vil fortsat udsende nyheder med passende mellemrum
og håber du bliver glad for det nye format.
Nyhedsbrevet vil også kunne læses på hjemmesiden.
Du kan selvfølgelig til enhver tid ændre dine preferencer og framelde dig
nyhedsbrevet, se nederst.

Børne-Junior træning godt i gang
Opstart af vores Børne-Junior hold er en stor success
Vi er kommet godt i gang med træning af vores børn og junior skytter. Ialt 15 skytter
har tilmeldt sig holdet, som i skrivende stund har haft to træningsaftener.
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Nu skal vi have trænet en sidste gang inden holdet deltager i første afdeling af
omegnsturneringen i Beder Malling Lørdag d. 26. Oktober.
Endelig tilmelding til turnerings skydningen skal senest gives på næste træning
Tirsdag d. 22. Oktober.
Børne-Junior holdet er sponseret af Sparekassen Kronjylland og Ry
Automester.

Så starter vinterturneringen i pistolskydning
Så er det tid til årets vinterturnering i cal .22 pistolskydning.
Der lægges ud med første afdeling i Århus Pistol Klub Søndag d. 27. Oktober og der skydes ialt 5 gange i
løbet af vinteren.
Du kan se en liste over afdelingerne nedenfor.
Vi vil gerne have ﬂere af vores pistol skytter med i år, så skynd jer at tilmelde hos formanden på mail:
formand@ry-emborg.dk.
Indskud til turneringen betales af foreningen. Du skal selv betale for ammunition til skydningerne.
Vi ses forhåbentlig :-)

Afdelinger af vinterturneringen:
1.
2.
3.
4.

27/10-2019: ÅPK Tilst og Rønde skytteforening
10/11-2019: DPK Randers og Posten, Åbyhøj
8/12-2019: Allingåbro skytteforening og Skanderborg-Stilling skytteforening
19/1-2020: Ry-Emborg Skytteforening og Langå og omegns skytteforening
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KONTINGENT
Det er nu aller-sidste chance for at
betale kontingent, hvis du vil undgå at
blive udmeldt af foreningen.
Du kan betale kontingent ved vores
mandags skydning eller ved indbetaling
på foreningens konto i Sparekassen
Kronjylland: 6129-0013104042.
Kontingentet er kr. 275,00 for
børn/Junior (til og med 17 år) og kr.
450,00 for voksne.
HUSK AT OPGIVE DIT
MEDLEMSNUMMER VED BETALING

TRÆNING HVER MANDAG KL. 19.00 - 21.00
Riffel og pistol
Vi skyder hele vinteren hver mandag fra kl. 19.00, hvor der er træning for både riffel
og pistol.
Grovpistol skytter må dog først gå på banen efter kl. 20.00 af hensyn til øvrige
skytter.
Husk, at vi altid slutter af med en kop kaffe og et stykke brød ved 20.30 tiden for dem
der har lyst til det.
Nye skytter kan også få instruktion og en gratis prøveskydning om mandagen - bare
mød op.
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Følg os på Facebook

www.ry-emborg.dk

Kontakt os

Copyright © 2019 Ry-Emborg Skytteforening, All rights reserved.

Vores mail adresse er:
ry-emborg@ry-emborg.dk
Du kan opdatere dine præferencer eller afmelde dig fra mail listen her.
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