
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. 

Østergade 24 B 

Særslev 

5471 Søndersø 

Tlf.: 64 84 18 76 

Mail: banen@saerslevskytteforening.dk 

Hjemmesiden: www.saerslevskytteforening.dk 

Facebook gruppe: Særslev Skytteforening Centrum for udvikling og talent 
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27. august 2015 



Kommende aktiviteter 

Følg med i kommende stævner på opslagstavlen i skytte-

foreningen. 

05.09.15. Bane er lukket hele dagen grundet arrangement . 

02.10.15. Sportsvennerne afholder vildtaften i Særslev for-

samlingshus. 

03.10.15. Grisefest, kl. 18.30 i Skytteforeningen. Der kan kø-

bes biletter i Skytteforeningen NU. 

10-.11.10.15. Arbejdsweekend. Der gøres opmærksom på 

at hvis der ikke er nogen der ønsker at hjælpe, er der ikke 

nogen anden udvej end at hyre folk til det, som i sidste en-

de betyder kontingent stigning.  

22.10.15. Skoleskydningsfinale. 

13.-14.11.15. Luft stævne, indbydelse kommer på hjemme-
side snarest  

Hver tirsdag. Der er pistoltræning på luftpistol hver tirsdag 

og det er åbent for alle der har lyst. Træneren er Brian Mad-

sen. 

 

 

 

 

Historie 

Særslev Skytteforening er stiftet d. 28 august 1866 og er 
medlem af DGI Skydning og Skydebaneforeningen Danmark 
samt Fyns Skytte Forbund under Dansk Skytte Union og her i 
gennem Dansk Idræts Forbund og Team Danmark. 

Vi har p.t. ca. 200 medlemmer. 

Vi har siden 50 m. banerne blev etableret i 1950 flere gange 

bygget til bl.a. blev der lavet 14 stk. 15 m. baner og opholds-

lokaler først i 70’erne og i 1995 udvidede vi opholdslokalet 

og senest er 50 m. banerne blevet renoveret og når de ikke 

bruges er der yderligere 3 stk. 10 m luftbaner. 

Der er elektronisk markeringsanlæg (Link) på alle banerne. 

I efteråret 2014 laves endnu en tilbygning. Denne gang laves 

der et lokale til afholdelse af møder og til undervisning af 

skytter. 



Træningstider 

Mandag og onsdag fra kl. 18 – 21. 
Her vil der altid være instruktører på banerne. 

Tirsdag og torsdag er der åbent fra 18.30 – 21 for skytter 
som ikke kræver hjælp. 

Kontingent for 2015. 

Børn (op til 14 år) 475 kr. 

Junior (op til 16 år) 500 kr. 

Ungskytter (op til 20 år) 525 kr. 

Øvrige (fra 20 år) 550 kr. 

Passiv / Garder 150 kr. 

Priser. 

En serie på salonriffel: 

Børn 20 kr. (25 skud). 

Øvrige 25 kr. (25 skud). 

En serie på luftriffel eller luftpistol 15 kr. 

En serie på Salonpistol 40 kr. (50 skud). 

 

Ammunition kan købes i Skytteforeningen. 

Nyheder. 

Oplysnings møde. 
Vi vil afholde et oplysnings møde omkring rutiner og hvad 
det indebære at være hjælper og have åbne/lukke vagter, 
dato for dette møde kommer senenere. 



Din Tøjmand, Søndersø. 

Din Tøjmand i Søndersø giver 10 % på alt tøj hvor der på-

trykkes Særslev Skytteforenings logo. 

 

Autoteknik Særslev Aps. 

Sportsvennerne i Særslev har indgået en aftale med Auto-

teknik Særslev Aps der vil give  5 % af regningen til Sports-

vennerne i Særslev.  

For at udløse de 5 %, skal man vise et visitkort, som kan 

hentes i skytteforeningen. De står på præmiebordet. 

 

Sportsvennernes sommerfest uge 24 

I forbindelse med Sportsvennernes sommerfest skal Særslev 

Skytteforening stille med et antal frivillige hjælpere til for-

skellige aktiviteter. 

Der bliver sat et opslag op i skytteforeningen, hvor det er 

muligt at se hvilke opgaver der skal bruges hjælp til og hvem 

man skal kontakte hvis man har evt. spørgsmål m.m. 

Sidste år fik Særslev Skytteforening 60.000 kr. fra Sportsven-

nerne, så det er meget vigtigt at der bliver støttet op om-

kring denne opgave, da det er det frivillige arbejde der hol-

der kontingentet nede. 

Leje af lokaler til arrangementer. 

Det er muligt at leje skytteforeningens lokaler til fest i med-

lemmets husstand og til arrangementer med skydning. Det 

er kun muligt at leje lokalerne fredag, lørdag og søndag. 

Priser: 

Ved almindelig arrangementer. 

 500,- kr. pr. aften (fredag, lørdag og søndag fra kl.15.00 

 til næste  dag kl. 08.00). 

 500,- kr. ved manglende rengøring 

 Skader og ødelagt service efter regning. 

Ved arrangementer med skydning. 

 75,- kr. pr. deltager og det inkluderer 1 skydning med 

 salonriffel og 1 skydning med  luftpistol. Særslev 

 Skytteforening søger for banekommandører ved  disse 

 arrangementer. 

For at leje lokalerne skal der udfyldes en lejekontrakt, som 

skal være underskrevet af den der lejer lokalerne og et med-

lem fra bestyrelsen. 

Så hvis du/I står og skal holde en fest eller afholde et arran-

gement, så kontakt et af medlemmerne i bestyrelsen og hør 

nærmere. 



Fynsk Support Gas og El. 

Særslev Skytteforening er med i ordningen Fynsk Support 

Gas og El og det giver penge til skytteforeningen. Vi har 

nogle medlemmer der er meldt til, men vi vil gerne have 

nogle flere, da det vi give foreningen flere penge. 

Og hvordan hænger det sammen ? Jo, det er sådan at når 

man melder sig til ordningen, og vælger at støtte Særslev 

Skytteforening, så får medlemmet sin el til en billigere pris 

og Særslev Skytteforening får 2 øre for hver kWh medlem-

met bruger. 

Det er nu også muligt at melde sig til, hvis man bruger na-

turgas fra Energi Fyn. Fynsk Support Gas og El giver 6 øre 

pr. m³ gas der forbruges uanset og det er private eller er-

hvervskunder. 

Der er nogle der siger at de har lavet aftaler med andre ud-

bydere af el og får deres el billigere og det er også rigtigt. 

De har bare glemt at de også skal betale for at bruge Energi 

Fyns ledningsnet og på den måde kommer de til at betale 

mere for deres el, end hvis de havde meldt sig til ordningen 

med Fynsk Support Gas og El. For når man får sit el fra 

Fynsk Support Gas og El er der ingen ekstraregning på led-

ningsnettet, for det ejes af Energi Fyn. 

Hvis du/I er blevet interesseret i at høre mere om Fynsk 

Support Gas og El kan du/I kontakte bestyrelsen. 

Sommerfest 25 års jubilæum. 

Kom og deltag i forskellige events. 

Køb en nøgle, den koster kun 20,- kr. og der er mulighed for 

at vinde et weekendophold for 2 personer. Der er 100 nøg-

ler til salg i hver forening, så skynd dig. 

Tegn en sponsoraftale på en eller flere deltagere i cykelløbet 

om søndagen. Det koster min. 25,- kr. og pengene går direk-

te til Særslev Skytteforening. Hvis man har en kopi af spon-

soraftalen med, kan man deltage i silde/pølse bord kl. 

13.00. Der vil blive trukket lod om forskellige gevinster på 

sponsoraftalerne ca. kl. 14.00, efter løbet. Sponsoraftalerne 

skal tegnes i skytteforeningen. 

 

Få noget med i nyhedsbrevet. 

Hvis du/I har noget  som du/I ønsker skal med i nyhedsbre-

vet, kontakt da Bjarne på mail bhj095@gmail.com med op-

lysninger om nyheden. Husk at skrive et tlf.nr., så du/I kan 

kontaktes. 



Nordiske venskabsklubber. 

Særslev Skytteforening er blevet kontaktet af en norsk 

skytteklub, som har fået kontakt med andre skytteforenin-

ger i norden. 

Formålet med denne sammenslutning er at stable en turne-

ring på benene på 10 m luft både på riffel og pistol. 

I den forbindelse er der blevet oprettet en Facebook gruppe 

som det er muligt at blive venner med. Det er en lukket 

gruppe, så der skal lige søges om at blive medlem. 

Følgende lande er med: 

Sverige, Upsala Sportsskytteklubb, http://

www2.idrottonline.se/UpsalaSpSK-Sportskytte/ 

Norge, Stavanger Pistolklub, http://www.stavangerpk.no/ 

Finland, Raseborgs Skyttar, http://www.raseborgsskyttar.fi/ 

Island, Skotfélag Kópavogs, http://skotkop.is/ 

 

Få noget med i nyhedsbrevet. 

Hvis du/I har noget  som du/I ønsker skal med i nyhedsbre-

vet, kontakt da Bjarne på mail bhj095@gmail.com med op-

lysninger om nyheden. Husk at skrive et tlf.nr., så du/I kan 

kontaktes. 

Sportsvennerne. 

Sportsvennerne er en ”paraplyforening”, som består af 4 

foreninger i Særslev. De 4 foreninger er Særslev Jagtfor-

ening, Særslev Boldklub, Særslev gymnastikforening 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. 

Følg  Sportsvennerne i Særslev på www.sviller.dk 

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. 


