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Et år hvor foreningen har fundet sig tilrette i vores faciliteter efter et par år med renoveringer. 
 
Et relativt stille år – satset på det interne i foreningen. 
 
Medlemmæssigt er vi vokset til et niveau aldrig set større - ca. 185 medlemmer. 
 
Fjordskolen: Bruger ofte anlægget om formiddagen i skoletiden. (Jeg Kurt Lauridsen er ansat på skolen) 
 
Alle baner både udendørs og indendørs er blevet godkendt af politiet. 
 25 m til bl.a. luft og halv afstand til faldmål 
 50 m til bl.a. fripistol og fuld karpeklædt og politi må træne med deres tjenestevåben 
 
Udendørsanlægget i GL.Bro : 
 Her har Tim Colbe ordnet græsarealet så det fremstår pænt  
 
Rengøring:   

Foreningen har hyret Lone til at stå for rengøring både i Gl.Bro og kælderen. Begge steder er det 
blevet rigtigt lækkert og indbydende at komme. 
 

Internetforbindelse: 
Vi er i gang med etablering heraf både i kælderen og i Gl. Bro, men der er nogle bump på vejen. 
 

Bueskydning: 
 Vi ser på muligheden for at tage det op som disciplin. 
 
Sportsby: 

Foreningen er blevet hørt om der er interesse i at være med i projektet. Vi er interesseret og har 
takket ja til at høre mere, men gør ikke noget aktivt før vi hører nærmere. 
 

Våben:   
Grundet pladsmangel så skal private ejere se efter mindre kufferter til deres pistoler. Rifler er ikke 
umiddelbart noget problem. 
 

Kurser: 
 Ib - fundraising (skrive bedre ansøgninger) 
 Thomas, Lea og Alexander – instruktørkursus 
 Jannick – var tilmeldt kursus vedr. medlemsregistrering, men dette blev desværre aflyst. 
 Kurt – lederkursus (7 moduler) 
 
Sikkerhedskrav: 
 Der laves SKV 3 på alle nye medlemmer (transporttilladelse). Disse gælder i 5 år. 

Vi arbejder henimod at alle skal SKV 3 godkendes. Det er faktisk kun de voksenmedlemmer som 
ikke har eget våben. (Dem der har SKV 2 godkendelse behøver ikke en SKV 3). 
 

 
 
Børneskydningen: 

Der laves aktiviteter i løbet af året, i form af fastelavns, Halloween, og Julesskydning, samt vores 
klubmesterskaber på både inden og udendørsbanerne. 


