Skyttelauget Krudtuglen
Nyhedsbrev nr. 8 – 2008 fra formanden
Hej alle

Klubmøde
Så er det tid til et halvårs klubmøde i Krudtuglen. Vi mødes i kantinen
på Skyttecenteret d.26/10 kl. 16:00 – 18:00 hvorefter der vil være en
lille middag som man kan tilmelde sig til. Middagen koster 100,00 og
der er bindende tilmelding til middagen på steen@nitschke.dk senest
d. 23/10. Øl og vand kan købes på stedet.
Der vil komme en halvårs beretning fra formanden og de forskellige
udvalg. Har du nogle specielle ting som du ønsker at der kommer med
så send en mail til formand@krudtuglen.dk

Funshoot
Inden klubmødet d. 26/10 vil der være en lille funshoot fra kl. 13:00 –
15:30 prisen for at være med og få en chance for at få del af de gode
præmier er kr. 25,00

Skandale
Hvordan kan man komme en våd skyder i en kasse uden at tørre den af
og give den en gang olie. Så mange penge har vi ikke i foreningen.
Heldigvis blev våbnet reddet men det var lige før at vi kunne smide en
15.000 kr. skyder ud. Se selv på billedet.
Det er bare ikke godt nok.
Vi bliver nød til at passe på vores våben
og sikre at de løbende bliver
vedligeholdt. Vi har i skabet alt det rense
udstyr og olie som er nødvendig for at
vedligeholde dem. Har i problemer med
hvordan i skal vedligeholde dem så snak
med vagten eller en fra bestyrelsen.
De skal sku’ bare være i orden!
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IPSC stævne
Bestyrelsen har besluttet at Krudtuglen skal afholde et IPSC stævne til
foråret på Københavns Skyttecenter. Var det noget for dig at være med
til den indledende planlægning så meld dig under fanerne på
formand@krudtuglen.org Vi har brug for hjælpere til at bygge props og
baner, range officers, stats officers og mange andre hjælpere.
Kom og vær med til at udforme Krudtuglens første store IPSC stævne.

Nye muligheder for at skyde
Så begynder vi at skyde tirsdag og torsdag i DGI-Byen mellem 18:00 –
22:00 man skal dog møde inden 20:30. Første dag bliver d. 4/11-2008
I første omgang vil det primært være for .22 våben, men ønsker du at
skyde grov kan det også lade sig gøre dog kun med bly patroner og
kun ved køb af en grov licens a 200 kr. pr. år. (ikke vores ide med DGIbyen’s). Snak med vagten når du kommer derned. Der vil være
mulighed for at låne .22 pistoler og enkelte grov pistoler og revolvere.

Riffel kursus
Så er der mulighed for at få en god introduktion til riffelskydning
specielt kombi-riffel. Rene Voss vil afholde en kursus række på 200
meterbanen. Se mere om kurset på vores hjemmeside
www.krudtuglen.org hvor der vil ligge en indbydelse med alle
oplysninger.

Kontingent tid
Så er der ved at blive udsend indkrævning til kontingent husk at få
betalt det til tiden så vi ikke skal bruge tid på at rykke hele tiden.
Ønsker du ikke længere at være medlem så husk at få dig udmeldt
send en udmeldelse til kasserer@krudtuglen.org
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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!)

Webmaster
Er du vores nye webmaster? - Vi leder efter en ny webmaster der kan
tage sig at vedligeholdelsen af vores web sammen med Svenne.
Hjemmesidens koncept er som sådan oppe at stå men en skal jo stå for
den løbende vedligeholdelse og komme med nye ideer. Måske kunne
det være noget for dig – hvis det er tilfældet så send en mail til
webmaster@krudtuglen.org

Køb af våben
Ønsker du at købe et våben så skal ansøgningen gives direkte til
formanden på en korrekt udfyldt SKV blanket ledsaget af 175,00 kr. Du
kan læse mere om reglerne på vores hjemmeside www.krudtuglen.org
under ”Om våbentilladelser”

Kurser til brug af baner
Flere har på et tidspunkt rette ønske om kurser til brug af A0 (Falling
Target), terræn banerne og bane 14 – 15. Mangler du nogle af disse
kurser så send lige en mail til formand@krudtuglen.org så vi kan få de
nødvendige kurser op og stå her i løbet af vinteren.

VI SES PÅ BANERNE
mvh
Steen Hofman Nitschke
Formand
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