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Nyhedsbrev nr. 5 – 2008 fra formanden
Hej alle
Nye åbningstider i juli
Det er lykkedes for os at få banerne åbnet alle søndage i juli. Så for
første gang i mange år har vi åben som normalt hele sommeren. Så
skal du træne til efterårets mange stævner så er chancen der nu.
Remington riffel

Der er desværre gået surhed i vores Remington tilladelser. Dansk
Skytte Union ønsker ikke på nuværende tidspunkt at give tilladelse til
dem. Tim Andersen (formand DSF) og jeg skal i den kommende måned
have et møde med Unionen om denne sag. Jeg står helt klart fast på at
denne holdning ikke kan være rimelig og håber selvfølgelig at det vil
være muligt at få Unionen med på ideen.
Hvad angår vores gode aftale om køb så ved jeg ikke om vi stadig på
et senere tidspunkt kan få den. Men jeg vil arbejde stærkt for sagen.
Er du håndværker elle hvad
Så der det tid for den lille hobby håndværker til at melde sig. Vi skal
løbende over de 4 weekender der er i juli måned have renoveret
baneudstyr på 14-15 samt have bygget nogle ting til DSF’s klubhus.
Så hvis du har lyst til at give en hånd med så kontakt
formand@krudtuglen.org om hvilke dage du kan. Klubben giver kaffe
og vand på arbejdsdagene.
Styr på våben
Endnu en gang skal jeg bede alle om at sikre sig at der står navn på
deres våben i boksen. Dette gælder for rifler og for pistoler.
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Pløg det kan du selv være
Til DSF skydninger bruger vi ikke pløg. Og dog! Vi bruger dem til riffel
skydninger. Klubben har indkøbet nogle og hvis du har en riffel i
klubben kan du få udleveret en pløg til den ved henvendelse til vagten.
Husk at bruge dem på banen så der ikke bliver problemer.
Nye våben
Der kommer hele tiden nye våben til. Senest har vi købet yderligere
nogle CZ SP-01 pistoler et stk. CZ tactical til ipsc standard, 2 stk.
Grandpower K100 som vi dog stadig venter på samt 1 stk. Dessert
Eagle som primært skal bruges til vores arrangementer. Er der nogle
våben som du savner i klubben så giv os et hint så kan det jo evt.
komme med på ønskelisten.
Klager fra centervagten
Der har desværre været et par klager fra centervagten om at vi ikke
bliver færdige til lukketid. Husk skydning slutter en halv time før
lukketid – nøgler skal afleveres 15 min. For lukketid. DER ER BARE
INGEN UNDTAGELSE. Kan i ikke nå det må i stoppe skydning lidt
tidligere.

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
Formand
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