Nyhedsbrev 4/2017

Oktober 2017

HSF fylder 110 år
Vi indbyder herved til fejring af HSF's 110 års fødselsdag den 7. november 2017 hele to gange.
Onsdag den 8. november bliver en klubaften ud over det sædvanlige. HSF byder på gratis mad fra
kl. 17-18, og efter spisningen bliver der præsenteret diverse historier/skrøner om klubbens historie
og aktiviteter gennem tiderne. Tilmelding til spisningen skal ske på den ophængte liste senest
onsdag den 1. november! OBS: Der er ingen skydning denne aften.
Lørdag den 11. november vil det glæde os at se HSF's medlemmer med partner/ledsager til
fødselsdagsfest på Sundkroen, hvor Madam Spruncks meget anerkendte køkken serverer en lækker
middag med vin ad libitum. Efter middagen spilles op til dans af ”Rockens Rødder”, som er kendt
for at kunne sætte gang i den på dansegulvet. Sammen med dette nyhedsbrev følger separat
indbydelse til fødselsdagsfesten med yderligere oplysninger. Tilmeldingsfrist er den 11. oktober.
Bestyrelsen
Skole-/foreningssamarbejde
I dette skoleår fortsætter HSF's gode samarbejde med Familiecenter Løvdal, også kendt som
Løvdalsskolen, med besøg hver torsdag formiddag til gavn og glæde for børnene på skolen, som er
en heldagsskole og et af Helsingør Kommunes tilbud til familier, der er bekymrede for deres barns
trivsel i dagtilbud eller skole.
Derudover har vi hen over året besøg fra Borupgårdskolen, Nygård Skole, Hornbæk og Hellebæk
Skole, samt Ullerød Skolen i Kokkedal (ADHD-børn).
Rollatorholdet
Sommerferieaktivitet
Ved Sommerferieaktiviteten de fire torsdage i juli deltog i alt 59 børn, hvoraf nogle kom igen, så
der i alt var 65 besøg. Der kom 45 drenge og 14 piger. Aldersfordelingen var 10 på 7-8 år, 40 fra 912 år og 9 på 13+.
Deltagelsen var noget lavere, end vi har oplevet det de senere år, men det gav så tid til at give alle
en ekstra god oplevelse, og aktiviteten fik megen ros af de mange ledsagende forældre.
Rollatorholdet
Kræmmermarkeder 2017
Både Sommariva Kræmmermarked og Kronborg Kræmmermarked har været med til at give gode
indtægter til klubbens fremtidige arbejde.
Kræmmerudvalget
Stadionprojektet
Som det er fremgået af pressen har Idrætsudvalget behandlet HSF's ønsker om et nyt skyttecenter på
stadion på Gl. Hellebækvej og om fremskyndelse af projektet. Pt. afventer vi en varslet indbydelse fra
Idrætsudvalget til et nyt møde om mulighederne.
Haludvalget

Helsingør Cup
HSF er igen i 2017 vært for et 15 meter riffelstævne i DGI Nordsjælland's ranglisteturnering.
Helsingør Cup afholdes den 4. 6. og 9.-10. december, hvor vi opfordrer alle klubbens skytter til at
stille op. Der er også brug for hjælpere, der kan medvirke til at vores stævne går godt.
Skydeudvalget
Fitdeal
HSF har aftalt med Fitdeal, at vi fremover tager imod gæster, som har købt ”billet”, alle onsdage og
torsdage hele året undtagen i skoleferier, om onsdagen kl. 18-20 og torsdag kl. 10-11.30.
Fugleskydning/Kræmmerfest
Fugleskydningen og Kræmmerfesten den 2. september blev en stor succes med lækker mad og
mange deltagere. Nye fuglekonger blev hos de voksne Merita Pedersen og hos de unge Oliver
Schalburg.
Våbenkontrol
Vi får besøg af våbenkontrollant Per Kappelhøj fra DGI onsdag den 11. oktober kl. 17, hvor han
tjekker klubbens våben. Der vil senere blive meldt ud om en dato, hvor medlemmerne kan få
tjekket deres egne våben.
Mere om våbenkontrol – til alle med eget våben
HSF er som alle andre skytteforeninger forpligtet til en gang hvert år at kontrollere tilstedeværelsen
af de våben, der gennem foreningen er udstedt våbenlegitimation til. Derfor skal alle medlemmer
med eget våben forevise dette i klubhuset en onsdag aften i oktober måned.
For pistolskytter gælder i øvrigt, at man skal være aktiv mindst fire gange om året for at kunne
bevare sin våbenlegitimation.
Kontingent
Som bekendt har vi helårlig kontingentbetaling forud pr. 1. september. Hvis du har du en aktiv
netbankaftale, husker den at betale for dig, hvis ikke anbefaler vi dig at lave en aftale om betaling
for et år ad gangen. Oplysning om kontingentsatserne finder du på vores hjemmeside www.hsfskytte.dk.
Med venlig hilsen og på gensyn i klubben

Bestyrelsen

