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Hej alle

Våbeneftersyn
Så er det tid til det årlige våbeneftersyn.
Alle skytter der har et våben liggende i foreningen SKV3 eller alle
skytter der har våbentilladelse SKV2 og har våben hjemme skal møde
til våbeneftersyn.
Datoer hvor der er mulighed for eftersyn er følgende:
søndag d. 31/8 – 7/9 og 14/9
Københavns Skyttecenter DSF’s klublokale
Klokken 11:00 – 13:00
Til eftersynet skal du hvis du har egen våbentilladelse medtage din
tilladelse.
Der vil i forbindelse med våbeneftersynet blive opkrævet SKV
registreringsgebyr kr. 175,00 pr. våben som foreningen har lagt ud for
samt boksleje kr. 200,00 pr. våben hvis du har dit våben liggende
boksen.
NB! Du skal møde!!! Hvis du ikke møder vil dit våben blive overdraget
til politiet og du vil blive udmeldt af klubben. Så mød op og få det
overstået. Skal du til din egen begravelse eller har en lignende
undskyldning for ikke at kunne komme så kontakt straks formanden
på formand@krudtuglen.org for en speciel aftale.

DIF træner uddannelse
Skulle du være interesseret i en træneruddannelse så kontakt
formanden for yderligere oplysninger. Uddannelsen er rimelig
bekostelig idet det koster kr. 3.300,00 klubben betaler halvdelen
således at du har en udgift på kr. 1.650,00. Der kan muligvis søges
yderligere tilskud fra kommunen.
Kursets form:
Ca. 60 timer fordelt over 2 måneder. Undervisningen er overvejende
med særligt kompetente trænere/undervisere, men veksler mellem
praktiske øvelser/træning, med gruppe- og plenumdiskussion.
Kurset er kompetencegivende, svarende til det europæiske træner
niveau.
Dette er et super tilbud fra DIF.
Skyttelauget Krudtuglen - v/formand Steen Hofman Nitschke
Grænsevej 18 – 2650 Hvidovre
Tel: 29895919 – email: steen@nitschke.dk - www.krudtuglen.org

Skyttelauget Krudtuglen
Nyhedsbrev nr. 7 – 2008 fra formanden
Prøv en ny disciplin
D. 30/8 og d. 6/7 vil formanden lave en introduktion til disciplinen
Silhuetpistol (Rapid Fire Pistol). Disciplinen skydes på 25 meter i
serier af 8 -6 – 4 sekunder. Normalt skydes der med .22 pistoler og det
vil vi også gøre, men som noget nyt vil vi også prøve med 9mm med to
håndsfatning i standard og open division.
Vi starter kl. 12:00 og køre på i ca. 2 timer begge gange.
Var det noget for dig så send lige en mail til formand@krudtuglen.org
og meld dig til.

Er du udstationeret
Hvis du er inden for politiet, forsvaret eller har et andet job hvor du
kan risikerer at være udstationeret en periode og ikke kan benytte dig
af banerne – ja så har vi et tilbud til dig. For 100 kr. pr. halvår i
kontingent kan du beholde dit medlemskab af forening og modtage
alle mails osv. i den periode som du er udstationeret. Når du kommer
tilbage så er det bare at melde sig til og begynde at betale normalt
kontingent igen. Intet nyt indmeldesgebyr og en stadig tilknytning til
foreningen. Du skal kontakte vores kasserer på
kasserer@krudtuglen.org hvis denne ordning er noget for dig.

Vagter søges
Vi mangler vagter til vores åbningsdage. Skulle du have lyst til at være
med i vagtordningen så send mig en mail (formand@krudtuglen.org)
Uden vagter ja så kan vi ikke have de åbningstider som vi har. Så meld
dig til - nu flere vi er - jo mindre arbejde er der med det. Husk at som
vagt for du også adgang til boksen (så kunne man jo også selv skyde
på andre dage eller tider!)

Hjælper til arrangementer
Vores arrangements mester Flemming søger hjælper til vores
arrangementer hvor vi for alle mulige arrangerer skydninger af ca. 2
timers varighed. Nogle af arrangementerne ligger inden for normal
arbejdstid så hvis du er studerende eller har varierende arbejdstid så
kunne det måske passe ind i dine planer. Dette er et vigtigt frivilligt
Skyttelauget Krudtuglen - v/formand Steen Hofman Nitschke
Grænsevej 18 – 2650 Hvidovre
Tel: 29895919 – email: steen@nitschke.dk - www.krudtuglen.org

Skyttelauget Krudtuglen
Nyhedsbrev nr. 7 – 2008 fra formanden
arbejde som er med til at holde foreningens økonomi sund. Det er
sjovt at være med og man møder en masse glade mennesker der er
kommet ud for at have en god dag. Så kom og giv en hånd med
kontakt Flemming (arrangement@krudtuglen.org eller 26796628)og få
en snak om hvordan du kan hjælpe.

Efterlysning
Er der nogen der har set vores sorte ipsc timer med batteri adapter.
Den skulle ligge i skabet – men den er ikke at finde nogen steder. Tjek
lige din taske eller dit udstyr om du skulle have glemt at lægge den
tilbage. Det er surt at skulle købe en ny.

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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