Skyttelauget Krudtuglen
Nyhedsbrev nr. 4 – 2008 fra formanden
Hej alle
Så er det tid til at komme ud af de mørke skyde kældre. Sommeren er
kommet til Kalvebod og vi rykker fra Kedelhallen til bane 14 – 15
mandage og onsdage fra 17:00 – 20:00. Der vil være vagt på så kom
ud og prøv noget nyt.

Dem der har en IPSC licens kan selvfølgelig træne IPSC og dem der
ikke har det kan deltage i terræn skydning fra fast standplads.
Det er begyndt at rykke på vores arbejde med et nyt web. Så snart det
er ude vil i få besked, men som det ser ud nu kan jeg kun love jer at
det bliver godt med mange muligheder.
Der er kommet godt gang i
kombi-riffel tag en snak med
Flemming eller Rene hvis du
har lyst til at prøve.
Den 4/5 mellem 10:00 –
14:00 afholder foreningen
Kombi-riffel stævne. Kom og
vær med – gode præmier fra
www.vaabensmeden.dk
Læs mere i den vedhæftede
indbydelse – her er chancen
for at vise at du er en super
riffelskytte.
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Årets første licenskursus er lige afsluttet
med der er stadig plads på det i
weekenden d. 26 – 27/4 og d. 31/5 – 1/6.
Prisen for kurset – prøve og første års
licens er kr. 1.450,00 tilmelding skal
senest ske ASAP 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. maj 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.

Se også vedhæftet indbydelse til tjenestepistol-kursus søndag d. 13.
april 2008 Kl. 09.00 – 15.30. Kurset koster for vores medlemmer 200
kr. – tjek det – det kunne jo være noget for dig.

Nu skulle alle have fået deres id-kort – skulle du mangle et så kontakt
lige Flemming så for du et weekenden efter.
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Har du en IPSC licens men ønsker at kunne
komme til at skyde alene eller lede en skydning
på bay 14 – 15 så skal du have vores lille RO
kursus samt efterfølgende det store RO kursus.
Da vi først afholder det store RO kursus i efteråret
vil vi give skytter mulighed for at tage det lille
kursus nu og arbejde på dispensation indtil
efterårets RO kursus. Er du interesseret så
kontakt mig hurtigst muligt så vi kan få det op og
stå. Kurset vil være lidt over en halv dag på
Kalvebod samt at du efterfølgende i en gruppe
skal stå for et lille level II stævne.
steen@nitschke.dk eller 29895919

KØB – SALG – BYTTE

Kontakt steen@nitschke.dk eller 29895919 hvis du vil have noget med på listen

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
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