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KONTINGENT 2021-2022  – BROLØB - SÆSONSTART - VÅBENEFTERSYN 
 

Kære Alle 

Det sidste knap 1 1/2 år har tingenes tilstand i Skytteforeningen ikke været som de plejer; det har de nok 

ikke for de fleste af os. Men nu er der ved at være lys for enden af tunnelen ☺  

 

Kontingent 
De fleste foreninger har holdt lukket og medlemmerne har ikke haft mulighed for at gøre brug af det de har 

betalt for, DERFOR vil kontingent opkrævningen for sæsonen 2021-2022 være halveret som følge af 

corona. 

 

Kontingentet vil være som følger: 

 

  Voksen o. 18 år Børn & Junior 

Almindeligt medlemskontingent: 240,00 120,00 

Passive medlemmer 120,00 60,00 

Medlemmer med 1 våben i boksen 340,00 220,00 

Pr. efterfølgende våben i boksen 100,00 100,00 

Æresmedlemmer (efter 40 år) 0,00 0,00 

   

Der er også sket ændringer i forhold til opkrævning af kontingentet. Tidligere har der med denne skrivelse 

fuldt et girokort til betaling af kontingentet. Det er afskaffet og der er nu mulighed for at betale 

kontingentet på 3 forskellige måder: 

  

Bankoverførsel; Nordea Ringsted 

2520   
2551 300 660 Der skal angives fuld fødselsdato eller medlems nr. 

Mobilepay 665159 Der skal angives fuld fødselsdato eller medlems nr. 

Kontant betaling i foreningen     

 

Bemærk at sidste rettidig betalingsdato er 1. september 2021. 
 

Evt. adresseændring, udmeldelse eller andet – send venligst en mail til rsfkasserer@live.dk  

 
Medlemskort til brug for våbentilladelse udstedes i foreningen mod forevisning af betalt kontingent. 

(Vi har indkøbt en maskine til at printe plastik medlemskort - dankort-størrelse) 

 
Opstart efter sommerferien 
Vi starter op igen efter sommerferien mandag d. 2. august i kælderen og onsdag d. 4. august i Søskoven. 

Den sidste gang der skydes udendørs i denne sæson er onsdag d. 8. september. 

 

Indendørsskydningen starter mandag d. 13. september og derefter er der åbent hver mandag, tirsdag og 

torsdag fra 18:30 – 21.00 – dog under hensyntagen til myndighederne COVID-19 anbefalinger. 

 

BROLØBET STOREBÆLT lørdag d. 11. september 2021 
Igen i år har vi fået mulighed for at tjene penge til foreningen ved at hjælpe til ved Broløbet Storebælt. Der 

skal bruges frivillige til at være post på ruten (bl.a. på højbroen), ved vanddepoterne, i startområderne i 

Korsør og på Sprogø, i målområdet og som parkeringsvagt mv.  Mht. til transport til og fra broen, Nyborg, 

Sprogø mv så er der bustransport fra Korsør.  Det tager som udgangspunkt hele dagen. Der er betalt 



forplejning på dagen og man modtager bl.a. den officielle løbetrøje og posen som uddeles til løberne med 

sponsor præmier.  Tilmelding til undertegnede på mail rsfkasserer@live.dk eller 4083 7350. 

 

Brug en dag på at hjælpe din forening – foreningen vil med 20-25 hjælpere få så mange penge så vi kan 
købe 2 nye våben ☺ 
 

 

 

Indkaldelse til våbeneftersyn- gælder medlemmer med privatejede våben 
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 følgende datoer: 

 

• Mandag den 4. oktober 2021 kl. 18.30-21.00 
• Tirsdag den 5. oktober 2021 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. 28 29 14 45 (efter kl. 16:30) eller carina.m.sorensen@gmail.com 

 

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 på www.ringsted-skytteforening.dk – eller Facebook: Ringsted Skytteforening 

 

Vi glæder os til at se alle igen ☺ 

 

På bestyrelsens vegne 

Ringsted Skytteforening 

 

Lone Kristiansen, kasserer 

 

 


