St. Restrup I.F. Skytteafdeling
F R E J L E V

Kom og prøv

Åbent hus i
skydeklubben
(gratis)

Luftgevær, Gevær, Luftpistol, Pistol – Hvad er DU til?

Hvorfor har vi aldrig mødt dig?
Måske ved du ikke, at der er en skydebane i Frejlev, eller du har bare aldrig lige fået taget dig
sammen til at kigge ind til os? Er du egentlig ikke lidt nysgerrig efter at se, hvordan sådan en
forening fungerer – det kunne jo være noget for dig.
Eller du har måske et barn, der godt kunne overveje skydning som sport, jamen så kom da og se
på tingene eller endnu bedre: tag dit barn med. Kom gerne og besøg os og få en snak med nogle
af vores hjælpere og prøv evt. at skyde med et af klubbens geværer, så ved du lidt mere om, hvad
der venter dig og/eller dit barn, hvis du/I får lyst til at melde jer til. Vi er pt. 67 medlemmer i
bogstavelig talt alle aldre. Det yngste medlem er således 6 år og den ældste er 86.

Folk deltager af forskellige årsager
Mange skyder, fordi de synes, at det er spændende (og krævende) at konkurrere med hinanden.
Mange er med pga. det gode kammeratlige samvær.
Mange synes, at det sociale samvær før og efter skydningerne er det vigtigste.
Mange – især de unge – er glade for klubbens tilbud om at deltage i konkurrencer rundt om i
landet.
Nogle har professionelle ambitioner. (vi har dygtige instruktører)
Nogle kan (særdeles) godt lide vores gratis kaffe..

Har du en leder i maven?
Hvis du går med en foreningsleder i maven, som endnu ikke har fundet sit rette element, så er du
også velkommen til at komme ned og møde os denne dag, da vi altid godt kan bruge en leder
mere, og det er måske dig, vi mangler. Så kom og fortæl os om dig selv, og lad os fortælle
hinanden, hvad vi kan. Du behøver ikke være ekspert i skydning i forvejen, da vi har mange
rutinerede skytter og hjælpere, som kan bistå med det tekniske.

Åbent hus den 25. april
Selvfølgelig kommer du til St. Restrup I.F. Skytteafdelings åbent hus arrangement og møder de
andre interesserede. Vi har sodavand, kaffe og kage til dig/Jer

tirsdag d. 25-04-2017 - kl. 18.30 til kl. 21.00
i foreningens anlæg i kælderen under hallen i Frejlev, Frejlev Skolevej 7, 9200 Aalborg SV.

Vel mødt til hyggelig sammenkomst
Bestyrelsen for St. Restrup I.F. Skytteafdeling
http://strestrupskytteafd.dk/

