Nyhedsbrev - Juni 2021
Efter flere måneders nedlukning, er vi nu atter oppe og køre igen i alle foreningens afdelinger. Det
er virkelig noget vi har set frem til meget længe og det ved vi at I også har. Selvom de daglige
aktiviteter har været lukket ned, har foreningen stadig arbejdet med nye tiltag. Derfor vil vi i dette
nyhedsbrev give jer medlemmer en indsigt og forsmag på hvad I kan forvente der sker i foreningen
det næste stykke tid.

Generalforsamling
Forsamlingsforbuddet har betydet at vi har været nødsaget til at rykke den ordinære
generalforsamling fra det sædvanlige tidspunkt i marts. Den bliver afholdt

Torsdag d. 24. juni 2021. kl. 18 på Brolæggervænget 14, 4700 Næstved.

Vi glæder os til at se jer alle denne aften, hvor der efterfølgende vil være en let spisning. Mere
information og indkaldelse er udsendt med dette nyhedsbrev og kan også ses på foreningens
hjemmeside og lukkede facebook-gruppe

Pistolafdelingen
På pistolhuset mangler blot de sidste finpudsninger for at kunne komme i gang med at skyde 25m
pistol. Bestyrelsen til at alle giver en hånd med at få gjort det sidste klar, så vi hurtigst muligt kan
blive færdige og komme i gang med at skyde på de nye baner. I vores klubhus er køleskabet fyldt
op - og kommer du og hjælper til, er der selvfølgelig en forfriskning klar til dig. Så tag fat i Tom O.,
og hør hvad du kan hjælpe med så vi kan få luftet pistolerne.

Bueafdelingen
Vi startede bueskydning op indendørs i efteråret 2020, men det gav ingen succes, bl.a. på grund af
Covid-19. Da vi så måtte forsamles i større omfang udendørs i 2021, prøvede vi i marts måned
igen, og denne gang med større held.
En gruppe på 10-15 nye personer i alderen fra 7+ år har været meget interesserede, og nogle
eksisterende medlemmer har også været forbi for at prøve. Status i dag er, at vi har fået 12 nye
medlemmer, hvor en del allerede har investeret i eget udstyr. Banen på Ny Præstøvej er blevet

løbende forbedret, så vi har mulighed for at stille op og pakke sammen på ingen tid. Det gør den
meget fleksibel til forskellige afstande. Vi har været heldige med vejret, men hvis det regner, har vi
mulighed for at stå indendørs i tørvejr og skyde ud på banen.
Vi skyder fortsat onsdag 17.30 og lørdag formiddag kl. 10. Især børnene om lørdagen er glade for
vores ”ballon-skydning”, der giver en lidt anden konkurrence om at ramme ballonerne. Og nu er
der også plads til forældre og tilskuere, der kan sidde og hygge sig med drikkevarer og følge med
fra sidelinjen. I løbet af sensommeren har vi planer om at lave konkurrencer med andre
foreninger, når vi får lavet regler om det.
Derudover er vi i gang med at uddanne flere hjælpetrænere, så vi igen kan være klar til at modtage
nye skytter.
Riffelafdelingen
Holdtræningen for de unge riffelskytter er kommet i gang igen efter nedlukningen og fortsat med
stor succes. For voksenskytterne er der desværre ikke den store aktivitet da b.la. manglende
stævner over det sidste lange stykke tid med corona-restriktioner ikke har gjort det muligt.
Forhåbentlig kan kommer der mere gang i stævner hen over sensommeren/efteråret, så hold øje
med https://skydetilmelding.dgi.dk. Der er fortsat åbent for træning mandag, tirsdag og torsdag.

Jæger/Støjvæg:
I samarbejde med Næstved Jagtforening har vi, over en længere periode, arbejdet på at få
etableret en 100m jagtbane på den nuværende 200m bane, der stadig bibeholdes. Dette kræver
dog at der skal bygges en støjvæg langs 200/100m banen på Præstøvej. Byggeriet af støjvæggen
går i gang mandag d. 31/5.

VI glæder os alle til at se jer i foreningen igen! Hvor vi selvfølgelig overholder de pågældende
covid-19 retningslinjer, så vi alle kan føle os trygge ved at komme i skytteforeningen.

De bedste skyttehilsner fra
Bestyrelsen ☺

