Skyttelauget Krudtuglen
Nyhedsbrev nr. 1 – 2008 fra formanden
Hej alle
Jeg håber, at alle har haft en god jul og et godt nytår.
2007 har været et år med en kæmpe vækst og nye baner i Kedelhallen,
men det har også været et år hvor vi skulle finde ud af hvordan vi
skulle administrerer en forening i så stor vækst. I den forbindelse vil
jeg gerne give en stor tak til alle der har været med i vores
vagtordning uden jer så kunne det ikke lykkes, det er super at se at
der er medlemmer der gerne vi stille op. Det har været svært at følge
med sådan som der er kommet nye medlemmer til, men jeg håber at
alle nye medlemmer har følt sig velkommen – er du ny og har et par
gode ideer til hvordan vi bliver bedre så kontakt mig. Vi har fået flere
nye våben sidst et par CZ’ere og vi arbejdere videre på at få flere gode
våben. Har du nogle som du godt kunne tænke dig at vi fik så tag en
snak med mig.
2008 kommer til at byde på meget nyt. Den første nyhed er desværre
lidt kedelig idet politiet ikke vil godkende boksrummet i Kedelhallen.
Dette medfører at vi ikke kan have våben liggende dernede før boksen
lever op til reglerne. Vi er i gang med at kontakte kommunen om en
hurtig løsning med. Skytter med egen tilladelse eller med
transporttilladelse kan selvfølgelig benytte banen, men eller er der
desværre lukket indtil videre.
Vi har brug for klub instruktører så derfor afholder formanden
instruktør kursus. Kurset vil dække de grundlæggende
skydefærdigheder og en introduktion til de forskellige
skydeprogrammer med fokus på at kunne videregive det til nye
medlemmer i foreningen. Kurset vil køre over 3 lørdag d. 19/1 – 26/1
og d. 9/2 fra kl. 10:00 – 14:00. kontakt formanden på 29895919 eller
steen@nitschke.dk hvis du er interesseret.
I begyndelse af det nye år vil vi også tage fat på at skyde riffel i
forening i første omgang vil det dreje sig om kombi-riffel et program
under DSF. Flemming Karlsen og en gruppe af skytter vil stå for at få
dette i gang. Vi regner med at foreningen køber et par brugte rifler så
alle kan prøve. Vi satser på at have et hold med til DM i år.
Kombi-pistol har ligge lidt stille i år, men det skal der gøres noget ved
så i det nye år vil vi køre på fra kl. 12:00 på afsnit C hver søndag. Så er
det jo bare at hægte sig på.
Hvad angår IPSC håber jeg at vi kan få en lille gruppe op og stå der vil
tage sig af det. Vi har super muligheder så det er bare at komme i
gang. Det samme angår i øvrigt terræn skydning som nogle gerne vil i
gang med.

Trods de triste nyheder omkring Kedelhallen arbejder vi stadig videre
på at få en Falling Target bane op og stå i Kedelhallen. Knud Erik har
lovet at lave tegninger til projektet. Vi håber at det vil kunne realiseres
i løbet af foråret.
Vi regner med at vi i løbet at foråret kan få udvidet vores skabs
kapacitet i boksen på Kalvebod. Som det er nu er det næsten umuligt
at lukke døren. I den forbindelse vi der også her først i året blive
opkrævet boksleje for dem der har ting i boksen.
D. 1. marts vil der blive afholdt ladekursus på Kalvebod. Henning
Grevelund fra Dansk Skytte Union vil stå for kurset. Men lidt mere om
det når vi nærmer os.
Krudtuglen har generalforsamling d. 3/2 kl. 10:00 i kantinen på
København Skyttecenter, Selinevej 5 – Det er vigtigt at du kommer så
vi kan være sikre på at vi arbejder i den rigtige retning. Hold øje med
hjemmesiden om indkommende forslag osv. Der kommer ikke
yderligere indbydelser ud.
Vi har også et par praktiske ting som skal klares. Klub lokalet som vi
har sammen med DSF-København trænger til en oprydning, ligeledes
skal der bygges et skab hvor vi kan have nogle af vores materialer
samt et kommende køleskab. På IPSC banerne har vi en skurvogn der
trænger til at få en kærlig hånd samt noget maling. Hvis du har lyst så
kontakt mig så vi kan få lavet nogle arbejdsdage.
Det er også ud til at 2008 kan blive et travlt år i forbindelse med
arrangementer. Flemming har som sædvanlig snøren ude og vi vil
prøve at få nogle gode og store arrangementer så vi kan få nogle
penge i kassen. I en forbindelse har vi selvfølgelig brug for din hjælp.
Men husk at pengene vil blive brugt godt på de mange aktiviteter som
vi har i klubben. Er du festarrangør eller bare har lyst til at hjælpe så
snak med Flemming.
Jeg håber at 2008 vil blive et godt år for alle i Krudtuglen med masser
af nye muligheder og udfordringer.
Har du nogle specielle ønsker eller er der noget som du synes at vi skal
tage fat på så hold dig endelige ikke tilbage – tag en snak med mig om
tingene.
De bedste ønsker om et godt år
mvh
Steen Hofman Nitschke
Formand

