VESTEGNENS SORTKRUDT SKYTTER

Oktober 2018

Nyhedsbrev
Efter en fantastisk sommer har efteråret så småt taget over og dermed også varslet starten på vor
efterårs- og vinter sæson 2018/19.
Fra hele bestyrelsen skal der derfor også lyde et stort velkommen til alle medlemmer og herunder
også en særlig velkomst til vore nye skyttekammerater, som vi glæder os til at se rigtig meget til i
løbet af den kommende sæson.
Med virkning fra den 1. september har westernskytterne etableret sig på bane 17 som selvstændig
forening under navnet CPH Cowboys. Dette er foregået i et samarbejde med Vestegnens Sortkrudt
Skytter (VSS), hvor vi har støttet foreningen med diverse ting og sager. Og på et fælles møde
mellem de to bestyrelser da også har aftalt, at vi fremover vil holde en tæt kontakt med hinanden
og bl.a mødes ved behov og drøfte forhold af fælles interesse. Det er bl.a. aftalt, at nuværende
medlemmer af Vestegnen, som melder sig ind CPH Cowboys for at skyde westernskydning, men
samtidig også gerne vil fortsætte med at skyde de almindelige sortkrudtskydninger, kan vælge at
være medlem af begge foreninger mod at betale kontingent begge steder.
Bidrag til VSS Nyhedsbrev fra CPH Cowboys. Vi har fra Forbundets Westernsektion modtaget et
brev med et Westernslicenskort og et papir til hver westernskytte i foreningen. I papiret gives
begrundelsen for licenskortet samt det aktivitetskrav - der på westernsektionens generalforsamling
i august 2018 blev godkendt - for at Licenskortet kan fornys efter udløb af gyldighedsperioden efter
3 år.
Det er vigtigt, at alle westernskytter henter kort og brev, fordi det er et krav fra politiet, at skytten
kan dokumentere, at han/hun har gennemgået Licenskursus, og hvis han/hun er skydeleder og har
gennemgået skydelederuddannelsen kaldet ROII.
NB. Ovenstående Westernlicenskort og medfølgende brev kan afhentes hos Vestegnen.

I gennem lang tid har der været et meget stort pres på alle skyttecentrets baner. Det skyldes som
mange sikkert har observeret, at politiets mange forskellige afdelinger har øget deres
skydetræning. Det har derfor også været nødvendig, at vi som andre faste brugere har måttet
åbne op for, at bane 7 i mindre grad på almindelige hverdage skal stå til rådighed for politiet. Vi er
blevet lovet at det kun vil være ganske få dage om måneden og kun når alt andet er optaget. På
vor hjemmeside vil det fremgå hvilke hverdage det drejer sig om.
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VESTEGNENS SORTKRUDT SKYTTER
Vi har til gengæld som en slags kompensation fået opsat nogle nye blenderinger til kugleopfang.
Det var ellers noget vi selv skulle have bekostet for at leve op til den skydebanesagkyndiges krav.
Der er tale om en væsentlig forbedring af sikkerheden og samtidig af vore muligheder for at
udvikle nye skydninger
Efteråret er også tiden hvor vi alle skal til våbenkontrol med vore private våben. Som sædvanlig er
det alle lørdage i oktober fra kl. 10.00 – 12.00, men vi har i år også afsat de 3 første lørdage i
november, således at den uigenkaldelige sidste frist er lørdag den 17. november kl.12.00. Efter
den dato vil alle som ikke har været til kontrol automatisk modtage en SKV 5 blanket, som er en
tilbagekaldelse af dine tilladelser.
Der har igennem lang tid også været en del skytter som ikke kommer og afhenter deres nye
våbenlegitimationer efter fornyelse. Det samme gør sig også gældende når det gælder om at forny
våbentilladelser, som nærmer sig udløbsdato. Du bør i egen interesse forny dine tilladelser senest
2 mdr. før udløb. Manglende afhentning eller fornyelse inden udløb, sidestilles med ulovlig
våbenbesiddelse. Og kan ikke bare skade dig som indehaver men også foreningen. Derfor vil vi
fremover, sende en reminder på mail eller SMS, når det er tid til fornyelse eller afhentning af dit
våbenlegitimationskort. Og det vil også her ved manglende reaktion betyde, at vi må sende en
SKV 5
En sidste men også vigtig ting som jeg desværre er nødt til at påpege, er rettidig betaling af
medlemskontingent. Det har i år været en meget sej og tidskrævende opgave, som jeg mener
burde være overflødig, at skulle bruge så meget tid på. Foreningens regnskabsperiode følger
kalenderåret, hvilket også er gældende for kontingentbetaling.
Kontingent for senior skytter er:

Kr. 750,-

Juniorer og passive medlemmer:

Kr. 375,-

Du kan betale på: Reg.nr. 1551 Konto nr. 60027935.
Eller På giro +01 60027935.
Mobile Pay: 23 67 90 30

Sidste rettidige betaling er den 1. februar 2019

Reservér allerede nu lørdag den 8. december til deltagelse i vor juleskydning. Nærmere vil komme
på nettet og i foreningen og som opslag i foreningen.
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