Skyttelauget Krudtuglen
Nyhedsbrev nr. 2 – 2008 fra formanden
Hej alle
Desværre ikke noget nyt i sagen om Kedelhallen. Vi må sikkert se i
øjnene at det kommer til at tage noget tid. Vi har derfor besluttet at
lukke adgangen til hallen for skytter der ikke har eget våben eller har
en transporttilladelse. Der vil ikke være vagt på så derfor skal man
kunne klare sig selv med våben og ammunition da der ikke vil være
våben eller ammunition på banen. Der vil være skiver osv. I vores
skab. Vi må i mellemtiden væbne os med tålmodighed og vente på at vi
mandag og onsdag kan komme i gang udendørs, men mere om det når
vi nærmer os deres åbningstider.
Til gengæld går det godt med vores riffelprojekt. Vi er begyndt at
skyde kombi-riffel på 200 meter banerne lørdage mellem 09:00 –
11:00. Vi regner med at vi har fået købt et par rifler i løbet af
måneden. Pt. er det Flemming Karlsen der har været forgangs mand
for projektet så tag en snak med ham hvis du vil være med.
I forbindelse med kombi-riffel vil vores egen våbenhandler Kristian
Petersen afholde en demo dag d. 10/2 fra kl. 09:00 – 12:00 her vil der
være en introduktion til disciplinen. Her vil han vise forskellige våben
og skydetekniker. Der vil også være mulighed for selv at prøve det nye
skydeprogram.
Vi har endelig også fået vores egne 25 meter baner lørdage fra 12:00 –
16:00 på afsnit C. Jeg håber at vores skytter der vil skyde
tjenestepistol kan komme godt i gang.
Fastelavns skydning. Da vi har generalforsamling d. 3/2 så rykker vi
årets fastelavns skydning til d. 10/2 fra kl. 12:00 – 15:00 på
Københavns skyttecenter. Selve skydningen er selvfølgelig lidt
hemmelig, men vi kan afsløre at det bliver en holdskydning på tid.
Prisen er 20 kr. pr. serie og man kan skyde så mange serier som man
har lyst til. Så tag rigeligt med 20’vere med. Der vil selvfølgelig være
gode præmier til vinderne her iblandt et lækker Pro7 rensesæt til 385
kr. sponsoreret af www.vaabensmeden.dk
Husk endelig at komme til vores generalforsamling:
d. 3/2 kl. 10:00 i kantinen på København Skyttecenter, Selinevej 5
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