
 
Nyhedsbrev  januar  2015 

 

INFO 

Godt Nytår til alle.  

Så tager vi hul på 2015.   

Der er rig mulighed for at deltage i stævner, der er stort set ikke en weekend uden 

stævneindbydelser. Den 23 – 25. januar lægger vi selv lokaler til landsdelsmesterskaberne på 

luftvåben, så snak med Jeanette om tilmelding. Det samme gælder Ø-stævnet den 7-8. februar 

Det ville være rigtig dejligt hvis så mange som muligt ville deltage i de stævner vi selv lægger 

baner til, unge som gamle. 

Der kommer snart en regning fra foreningens kasserer, det er ved at være kontingenttid. 

Senere i januar kommer indkaldelsen til generalforsamling. 

LF-OPEN blev afviklet og der var endnu engang stor ros til os, den sender vi så videre til alle jer 

der var med til at løfte opgaven. 3 Danske og 3 Svenske rekorder, så rammerne må være i orden, 

den ene danske var samtidig en uofficiel verdensrekord. Der kommer indbydelse til 

evalueringsmøde senere. 

 

Træning:      MANDAGE: 

Begyndere og let øvede børn og junior træner fra 18.30 – 19.15 

Øvede juniorer vil træne fra 19.15  

Ung og Senior skytter vil kunne træne fra 19.15 

TORSDAGE: 

Fra kl. 18.30 er der mulighed for træning eller skydning af divisionsskiver, for de der er 

selvhjulpne. 

 

Landsskyttestævne 2015. 

Uge 27 er Landsskyttestævne uge i Vingsted. Foreningen har før været med til 

landsskyttestævner, både med mange eller få deltagere. Gå ind på www.skytten.dk og læs mere. 

Hvis du er interesseret så sig det til Jeanette, vi vil så prøve at samle alle der har lyst til at 

deltage og finde ud af hvordan vi gør. 

 

 

Stævner: Se på opslagstavlen eller spørg, der er gode muligheder for at komme ud og måle sig 

med andre 
 

Divisionsskydninger: 

HUSK at det er allerede her i uge 2 at 6. omgang skal skydes. 

 
 

 

Vigtige Datoer hos TS: 
Start Januar:  5/1 
Vinterferie:  Uge 7 

 


