
Nyhedsbrev 

marts 2018  

 

 

Der er pr, 1. januar 2018 kommet en ny våbenbekendtgørelse.  

Det betyder at alle foreningens medlemmer fra de er fyldt 15 år og op, og som låner enten et 

foreningsvåben eller en andens våben skal godkendes af politiet på en SKV6 formular.  

Det er skytte selv som skal søge via nettet (spørg evt. ved kassen for hjælp med foreningens oplysninger)  

 

Vi mangler frivillige, så har du lyst til at hjælpe med de mange daglige opgaver der er i foreningen. F.eks. 

kassevagt, banevagt, kan du kontakte bestyrelsen.  

Hvis du er flyttet eller har fået nyt telefonnr. / e-mail adresse, så husk at give besked. 

I kan enten kontakter dem der sidder ved kassen, eller sende en e-mail: horsens-skyttekreds@horsens-

skyttekreds.dk.  

Alle nyheder og informationer vil være at finde på hjemmesiden: www.horsens-skyttekreds.dk 

 

Åbningstider: 

Mandag: 18.00 – 21.00       Børn 18.00 til 19.30.   Grov kan skydes efter kl. 20.30  

Onsdag: 13.30 – 15.30       Kun veteranskytter 

Torsdag: 18.00 – 21.00       Børn 18.00 til 19.00.   Grov kan skydes efter kl. 20.00 

OBS. Kassen lukker kl. 20.00 både mandag og torsdag. 

OBS. Kassen lukker kl. 19.30 i Honum, i sommersæsonen. 

 

Sæsonplan: 

2018 

16. april.  Første skydeaften udendørs (mandag) i sommersæsonen. 

19. april.    Generalforsamling kl. 19.30 (Der er mulighed for skydning fra kl.18.00 – 19.00) 

28. maj og 2. juni. Horsens Open 25m, 50m, 200m. (Store skydedag).  

10. september  Sidste skydeaften udendørs 

17. september  Første skydeaften indendørs (mandag) i vintersæsonen. 

26. - 29. nov. og 1. dec. Horsens Open 15m. 

17. december  Julefestskydning børn / Junior kl. 18.00 

 

2019 

26. januar  Klubmesterskab. 

11. - 14. - 16. februar.  Jyllandsstævne på 15m.  

 

Der er våben eftersyn i oktober, dato vil blive offentliggjort medio september på hjemmesiden. 

Det gælder for alle der har våben registreret igennem klubben. Ved våbenkontrollen vil alle få udleveret et 

medlemsbevis, som skal gemmes sammen med våben legitimationskortet.     

 

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen i Horsens Skyttekreds     
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