Skyttelauget Krudtuglen
Nyhedsbrev nr. 3 – 2008 fra formanden
Hej alle
Så var der generalforsamling og dermed en ny bestyrelse som ser
sådan ud:

Formand
Steen Nitschke

Næstformand
Flemming Karlsen

Kasserer
Svenne Krap

Medlem
Morten Frederiksen

Medlem
Brian Hagensen

1. suppleant
René Voss

2. suppleant
Danny David

Født medlem 
F. Frederiksen

Referat og nye vedtægter er på vej til vores hjemmeside. Kan du ikke
lige vente så send mig en mail på steen@nitschke.dk
Til alle de er tilmeldt ladekursus her på lørdag d. 1/3 kl. 09:00 på
Københavns Skyttecenter husk at medbringe de 500 kr. som kurset
koster ellers skal i bare bruge noget at skrive med og på.
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Flemming har overtaget fremstilligne af medlemskort og vi har indkøbt
et lille kamera til formålet, de kommende 3 lørdage/søndage skal alle
møde op og få taget deres billede til et medlemskort Alternativt kan du
sende et billede til Flemming på cafegrotten@msn.com.
Vi har nu fået de 2 af vores 4 rifler til kombi-riffel – alle er fra på
søndag velkommen til at komme ned på banerne og prøve det. Der vil
være mulighed for at købe patroner i løs vægt hvis man bare vil prøve
lidt ellers koster .308 kr. 135,00 for 20 stk. og 6,5 x 55 235,00 for 50
stk. Pt. skyder vi lørdag og søndage fra 10:00 – 12:00, men der vil i
løbet af kort tid komme nye tider.
Vi har fået vores 2 nye skabe opstillet i boksen. Det er selvfølgelig rart
at vi har fået mere plads, men jeg vil stadig meget gerne understrege
at det ikke er tilladt at have andet en rest ammunition stående. Med
andre ord ikke noget med at du køber 1 kasse og så stille den inde.
Ordningen er beregnet på at du har en æske eller 2 i overskud eller at
du har en lille ammunitions pose stående
Så er det på høje tid at tilmelde sig hvis man vil have en IPSC licens
her i foråret kurset køre d. 29 – 30/3 på Københavns Skyttecenter
prisen for kurset – prøve og første års licens er kr. 1.450,00 tilmelding
skal senest ske inden d. 5/3 hvis man skal have en chance for at nå
kurset. Tilmelding via www.dsf.dk Har du spørgsmål er du velkommen
til at ringe til mig på 29895919 eller sende en mail på
steen@nitschke.dk
For alle dem der har taget en licens, men synes at de godt kunne bruge
noget mere er jeg ved at arrangerer en kursus række med Lars
Hagemann. Vi prøver at lave et kursus der strækker sig over 4
mandage fra 17:00 – 20:00 i april og evt. marts måned. Prisen for
kurset vil være 1.400,00 kr. og der vil max. være plads til 6 skytter pr.
kursus. Lars er en af vores mest erfarne IPSC skytter og en meget
erfaren instruktør med mange kurser bag sig. Er du interesseret så
send mig en mail og lav en forhånd tilmelding steen@nitschke.dk
For dem der kommer til at tage licens her i foråret vil vi prøve at lave
noget tilsvarende lidt senere på året.
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DSF’s bowling borde er klar på bane 12. Den første måned vil det være
muligt at skyde gratis på banerne, der skal dog være en person med
der er godkendt til skydning på A0. de endelige priser og retningslinjer
er ikke lagt endnu men i vil blive informeret så snart jeg ved noget.
Her til foråret har vi brug for nogle hjælpere til at gå vores IPSC baner
14 – 15 igennem med en kærlig hånd. Der skal ryddes lidt og der skal
foretages nogle reparationer og lidt maling af de ting der trænger. Har
du lyst til at være med til dette projekt så kontakt mig eller Thejs
Mortensen på thejsson@hotmail.com.
Vi samler ind til IPSC banerne. Har du noget gammelt træ eller andet
der kan bruges til at bygge med på IPSC banerne så tager vi mod det
med kyshånd. Lægter, plader, stolper osv. kan bruges. Har du
problemer med at kunne levere finder vi en løsning på at få det
afhentet. Du kan kontakte mig eller Thejs Mortensen på
thejsson@hotmail.com.
DSF’s og dermed vores klub lokale ligner noget som katten har slæbt
med hjem. Flemming og jeg tager lige et hurtigt kik på det i denne uge
men vi har brug for hjælp. Vi mangler meget en der har styr på el
arbejde. Så hvis du er elektriker eller kender en der er så må du meget
gerne sige til. Du velkommen til at ringe til mig på 29895919 eller
sende en mail på steen@nitschke.dk
Salg af våben! – Klubben har pt. fra medlemmer følgende til salg.
1 stk. Unique .22 pistol i ældre med pæn stand våbnet har et
anatomisk skæfte. Der medfølger 2 magasiner. Pris kr. 2500,00
1 stk. Ruger .22 pistol model III med 2 magasiner. Våbnet er næsten
nyt og har kun skudt få hundred skud. Pris kr. 2500,00
VI SES PÅ BANERNE
mvh
Steen Hofman Nitschke
Formand
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