
Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skyttefor-

ening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene 

til børn i skytteforeningen. 

Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktivite-

ter der vil være i skytteforeningen fremadrettet og hvilke 

større stævner vi sender vores gode skytter ud til i den sto-

re verden 

Vi kan også komme i en situation , hvor vi har nogle opga-

ver som kræver at bestyrelsen får hjælp fra medlemmer og 

forældre. Hjælpen kan være af alle mulige slags, lige fra at 

deltage aktivt i opgaven til at lave en kop kaffe til dem der 

deltager den  pågældende dag 
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22.10.14. Sportsvennernes generalforsamling, kl. 19.30 i 

blodklubbens lokaler. Alle medlemmer fra Særslev Skytte-

forening må deltage. 

22.11.14. Særslev Skytteforening generalforsamling, kl. 

18.00 i foreningens lokaler. Alle medlemmer fra Særslev 

Skytteforening må deltage. Efter generalforsamlingen er der 

fælles hygge med medbragt mad og der er mulighed for at 

købe drikkevarer i foreningen. 

30.11.14. Fyns skytteforbunds generalforsamling, kl. 19.00 i 

Pårup skytteforenings lokaler. Alle medlemmer fra Særslev 

Skytteforening må deltage. 

Danske mestre under DIF hædres. 

11.12.14 + 13.12.14. FM 10 m luftstævne for rifler og pistol. 

11.12.14 kl. 09.00   - 12.00, 13.12.14 10.00 - 15.00. Stævnet 

afholdes i Særslev Skytteforening.  

Tovholdere søges. 

Vi mangler nogle interesserede personer til at varetage nog-

le opgaver. Det drejer sig om følgende områder: ungdoms-

afdelingen, seniorafdelingen,  stævneforberedelse riffel, po-

kaler, SK-skydninger og sponsorer. 

Hvis du er interesseret skal du kontakte  Ivan Knudsen eller 

Brian Madsen. 

Sportsvennerne. Sportsvennerne er en ”paraplyforening”, 

som består af 4 foreninger i Særslev. De 4 foreninger er 

Særslev Jagtforening, Særslev Boldklub, Særslev gymnastik-

forening og Særslev Skytteforening. 

Sportsvennerne arrangerer forskellige begivenheder gen-

nem året, hvor sportsugen er den største med tivoli og trak-

tortræk, men der laves også en pigeaften, vildtaften og jule-

frokost. 

Overskuddet fra disse arrangementer deles ligeligt mellem 

de 4 foreninger. Ud over det årlige kontingent er denne del 

af overskud den største indtægt Særslev Skytteforening har, 

så det er vigtigt at bakke op om disse arrangementer, ved 

enten at deltage i dem eller ved at være hjælper ved dem. 

Hvis du er interesseret i at høre mere om det, så tag en snak 

med et bestyrelsesmedlem. 


