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Formand Jens Rasmussen bød velkommen til alle fremmødte herunder æresmedlemmer, jubilarer
og runde fødselarer, og udtalte derefter mindeord om årets afdøde: Ingrid Andersen, Claus Jensen,
Ulla Bendix, Bendt Pedersen, Arne Halquist og Margit Dalsgaard.
Formanden omtalte sit første år på posten som gået vildt hurtigt med mange nye ting i foreningen
og mht. egne projekter. Det har været et år med mange skydeaktiviteter som
sommerferieskydning, træningsweekend, forældreskydning, turneringer og stævner, samt
Rollatorholdets skydeaktivitet med Løvdalskolen, som de skal have tak for. Det er glædeligt at
kunne sige, at der er god vækst i ungdomsafdelingen med mange nye børn, og både de og de
øvede gør det rigtig godt. Pokalerne til årets skytter (stiftet af Preben og Vibeke Skov) er gået til Jan
Holm Larsen hos de voksne og Mikkel Kuhlmann hos de unge.
Af andre aktiviteter har vi haft bingo, samt et Sommariva marked med nye rekorder, og en stor
vellykket fugleskydnings-/kræmmerfest med hyggeligt samvær og konkurrencer. Desuden har
frivillige medlemmer tjent penge til foreningen ved at deltage ved Kronborg kræmmermarked og
nogle stillede op som hjælpere i skydeteltet ved Værftshallernes marked.
Som bekendt er der planer om et nyt stadion, som vi skal flytte til ca. 2019-2020. Projektet er nu så
langt, at vi snart skal deltage i brugerinddragelse, det glæder vi os til og er spændte på
modtagelsen af det projekt, som vi selv har lavet - ud over stadionprojektet skal vi også arbejde
med bevarelse af Sommariva-området.
Der skal også ske andre ting i løbet af det nye år, for eksempel anskaffelse af hæve-/sænkeborde,
som vi har råd til efter sidste års gode resultat ved kræmmermarkedet, bordene kan selvfølgelig
flyttes med til den nye skydehal. Vi skal også have nyindrettet våbenboksen, så det er nemmere at
administrere ud- og aflevering af våben efter reglerne, som vi har helt styr på.
Der kommer en række markeder: Værftet 4.-5. marts, Sommariva 19.-21. maj, Kronborg 8.-10.
september samt Værftet igen 29/9-1/10. Og så skal vi fejre, at HSF fylder 110 år den 7. november,
dels med et hyggeligt medlemsmøde onsdag den 8. november med indslag om foreningens
historie, dels med en jubilæumsfest lørdag den 11. november (Mortensaften).
Formanden takkede bestyrelsen og alle andre flittige hjælpere for støtte i det forgangne år samt
udtalte håbet om et nyt, godt og spændende år forude, hvorefter han afsluttede med en stor tak
for indstillingen til prisen som årets idrætsleder 2016, som han lige havde fået.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Kasserer Tage Nielsen gennemgik regnskabet, som på alle poster er endt stort set som forventet,
dog med det flotte resultat af kræmmermarkedet som en behagelig overraskelse. Regnskabet blev
enstemmigt godkendt. Herefter blev budgettet for 2017 fremlagt, posten”Investeringer” er øget
med 50.000 kr. til hæve-/sænkeborde og nyindretning af boksen, ellers er der tale om en
gentagelse af 2016-budgettet, og kontingentet fortsætter uændret.
Alle valg var genvalg: kasserer Tage Nielsen, bestyrelsesmedlemmerne Sune Johansson, Rudi Steen
og Helle Langhoff, revisor Flemming Stege, bestyrelsessuppleanterne Jan Holmen Andersen og Jan
Sommer, revisorsuppleanterne Karsten Holmen Andersen og Steen Johansson.

Sommariva Kræmmermarked 2017
Årets kræmmermarked finder sted den 19.-21. maj. Kære aktive som passive medlemmer, venner
og familie til alle de aktive …og passive! Kære alle sammen, nu er der brug for alle mand, så vi igen
kan løfte Sommariva Kræmmermarked til en kæmpe succes!! I ved jo, at alle er velkomne, og at
der er brug for hjælp fra høj som lav. Det er sammenholdet og lysten til at give et nap med, der
bærer hele arrangementet. Vi glæder os sådan til at lave det hele sammen med jer!Kom snarest ud
i klubhuset og skriv jer på vagtskemaerne til kræmmermarkedet – eller tilmeld jer via kræmmerchef Jens Rasmussen på tlf. 29 88 23 12. Onsdag den 17. maj kl. 19.30 er det tid for kræmmermøde, hvor vagtplanen præsenteres. På mødet orienteres også om kræmmermarkedet ved
Kronborg den 8.-10. september, hvor alle der melder sig som hjælpere er med til at skaffe
indtægter til HSF - sidste år skæppede det rigtig godt i kassen!
Kræmmerudvalget
Skydning
Udtagelsesskydning til Ungdoms-OL. HSF's Oliver Sommer har fornylig deltaget i Dansk Skytte
Unions udtagelsesskydning til Ungdoms-OL i Rio i 2018. Oliver er 15 år og nybegynder som
fritstående skytte, men klarede sig alligevel flot i det stærke selskab, dog uden at blive udtaget.
Klubmesterskab cal. 22 den 5. april. Klubmestre på riffel: Børn Oliver Sommer. Ung/Senior Thomas
Kacirek. Veteran/Åben Jens Rasmussen. Pistol: Børn Sebastian Mortensen. Senior Gitte Pedersen.
Veteran Ellen Nielsen.
Hjælpetrænerkursus. Lørdag den 29. april holdt DGI et hjælpetrænerkursus i HSF's klubhus. Blandt
deltagerne var syv medlemmer fra HSF: Jan Sommer, Michael Kuhlmann, Christel Toft, Lars Toft,
Povl Sølvhøj Jørgensen, Ellen Nielsen og Willy Dalsgaard. Alle var enige om, at kurset gav mange
nyttige informationer om hjælp til børne- og juniorskytters træning, og samtidig var der en god
debat om, hvordan man kan lave en plan for en god modtagelse af nye medlemmer.
Materialetilskud. Vi har fra Helsingør kommune modtaget materialetilskud til 10 nye skydejakker
og 1 ny luftpistol, som nu er i flittigt brug.
Skydeudvalget
Sæsonafslutning for børn/unge. Onsdag den 21. juni er der traditionel sæsonafslutning fra kl. 17.
Den nye sæson åbner onsdag den 9. august - god sommerferie til alle.
Ungdomsafdelingen
Sommerferieaktivitet
De fire torsdage i juli er vi som sædvanlig med i Helsingør Kommunes sommerferieaktivitet, Der er
åbent kl. 10-12 for alle skolebørn fra 8 år - og selvfølgelig også for vores egne skytter fra Ungdomsafdelingen. Vi tager gerne mod en hjælpende hånd til afviklingen fra alle junior- og seniorskytter,
som har tid og lyst til at få en god og sjov oplevelse sammen med børnene og os, der igen i år står
for arrangementet. Vi er parat til at modtage tilsagn om hjælp hver torsdag formiddag på klubbens
telefon 49200634 - på forhånd tak.
Rollatorholdet
HSF-kontingent
Som bekendt skal kontingent til HSF betales forud for et år ad gangen pr. 1. september. Husk at
ændre din netbanks betalingsaftale til helårlig betaling fra denne dato, hvis det ikke allerede er
sket. Medlemmer som ikke tidligere har betalt via netbank opfordres til at oprette en betalingsaftale til HSF’s girokonto: (01) 103-6688. Oplysning om kontingentsatserne findes på http:/hsfskytte.dk/kontingent.html. Har du ikke netbank, kan du betale kontant eller med MobilePay i
klubhuset eller få et giroindbetalingskort med hjem. Til medlemmer uden kendt mailadresse
udsendes et girokort sammen med næste nyhedsbrev.
Med venlig hilsen og på gensyn i klubben

Bestyrelsen

