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SÆSONSTART – KONTINGENT – BROLØB - VÅBENEFTERSYN
BROLØBET 2017 – Halvmaraton på Storebælt
Vi har igen i år fået mulighed for at deltage i Broløbet d. 9. september og derved tjene penge til
foreningen – vi håber du har tid til at hjælpe os denne dag ☺
Ved en fælles indsats kan vi få 1 måske 2 nye våben til foreningen, derudover er der den officielle
løbetrøje og sponsorpose til hver enkelt. Vi skal bruge i alt 20 frivillige.
Se vores Facebook-opslag eller kontakt Lone / 4083 7350 eller Carina / 2829 1445 for mere
information.
Kontingentindbetaling 2017-2018
Girokort er vedlagt denne skrivelse, sidste rettidige betalingsdato er 20.08.2017
Evt. adresseændring, udmeldelse m.v. SKAL se skriftligt ved at sende en mail til rsfkasserer@live.dk
Opstart efter sommerferien
Vi starter op igen efter sommerferien onsdag d. 2. august i Søskoven – mødetid ved skydekælderen kl.
18.00. Den sidste gang, der skydes udendørs i denne sæson er onsdag d. 27. september.
Mandagsskydningen fortsætter igen d. 7. August kl. 18:30 i Skydekælderen
Indendørsskydningen starter tirsdag d. 2. oktober og derefter er der åbent hver tirsdag og torsdag fra
18:30 – 21.00.
TIL medlemmer med privatejede våben - Indkaldelse til våbeneftersyn
Ringsted Skytteforening skal én gang årligt gennemgå våbenlister fra Skytteforeningernes
Våbenregistrering over alle de forenings- og privatejede våben, der er registreret gennem foreningen.
Gennemgangen skal sikre, at våbnene er til stede og at data for de enkelte våben er registreret korrekt.
Der er således krav om at foreningen fysisk skal kontrollere at medlemmerne er i besiddelse af de
våben, de er registreret som ejere af. Alle skytter med privatejede våben har derfor pligt til at møde
frem til våbeneftersyn og vise deres våben. Bemærk også at der er et aktivitetskrav for medlemmer
med privatejede våben. Der vil være mulighed for at få foretaget våbeneftersyn i Ringsted
Skytteforening på én af flg. datoer:
Mandag den 9. oktober 2017 kl. 18.30-21.00 eller tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 18.30-21.00
Hvis man af ekstraordinære grunde er forhindret i at deltage i våbeneftersynet én af disse dage, skal
der træffes aftale om at få foretaget våbeneftersynet på andet tidspunkt med
Formand Carina M. Sørensen på tlf. 2829 1445 (efter kl. 16:30) eller carina.sorensen@ofir.dk,
Såfremt et medlem med private våben ikke deltager i våbeneftersynet, ikke træffer anden aftale med
formanden eller indbetaler kontingent til tiden, vil foreningen tage kontakt til medlemmet for at drøfte
en tilbagekaldelse af våbenpåtegning.
Følg os på www.ringsted-skytteforening.dk – eller

Facebook: Ringsted Skytteforening

VEL MØDT TIL EN NY OG SPÆNDENDE SÆSON ☺
Med venlig hilsen
RINGSTED SKYTTEFORENING

