Nieuwsbrief SV Beilen
Beste collega schutters,

Beilen: 18 mei 2015

In de afgelopen maanden is gebleken dat het ook praktisch is om bestuurlijke berichten aan de
nieuwsbrief van de wedstrijdcommissie toe te voegen. Derhalve is besloten om de nieuwsbrief
voortaan gezamenlijk uit te brengen.
Verslag Service Pistol wedstrijd:
Op 7 en mei hadden wij bij SV Beilen een primeur, onze eerste open wedstrijd Service Pistol groot
en klein kaliber. Vooraf is er hard gewerkt door onze vrijwilligers om de baaninstallatie aan te
passen voor de SP-wedstrijd, dit heeft goed gewerkt. Na 2 gezellige wedstrijdavonden mochten wij
in de 2 disciplines maar liefst 3 van onze eigen leden tot prijswinnaars uitroepen: B. Steenge werd
eerste bij groot kaliber met 233 punten. A. de Munter werd derde in diezelfde discipline met 222
punten. Bij Klein kaliber is P. de Bruin tweede geworden met 214 punten. Wij zijn erg verheugd
over het verloop van deze dagen en zullen in de nabije toekomst zeker nieuwe wedstrijden Service
Pistol gaan organiseren. (Verslag door: Randy Seubring, hiervoor onze hartelijke dank!)
Barmedewerkers gezocht:
Momenteel is het bestuur nog opzoek voor 1 of 2 barmedewerkers/sters voor op de
“dinsdag avonden”. Graag horen wij van u of u zich beschikbaar wilt stellen. Het zal er
op neer komen dat u eens in de ca. 7 weken ingeroosterd zal worden. Het bestuur is u
dankbaar voor uw opgave, welke u kunt doorgeven aan Roy Smith. Voor nadere
informatie/toelichting kunt u zich ook tot hem wenden.
Geweer wedstrijden/activiteiten:
Zoals u heeft kunnen zien in de vorige nieuwsbrieven is rekening gehouden met geweerwedstrijd.
Maar hier laten wij het niet bij, er komt zelfs een 2e geweer wedstrijd bij! Wij houden u uiteraard
op de hoogte van de ontwikkelingen. Om u een voorproefje te geven: Eén wedstrijd is een teamwedstrijd en is bedoeld voor álle (dus ook pistool) schutters, de andere (op veelvuldig verzoek) in
het teken van een dynamische geweer discipline.

De uitslagenlijsten van de Interne Competitie zijn inmiddels ook bekend. Tijdens de ALV zal
aan de 1e plaats winnaars per discipline en per klasse/groep een prijs worden uitgereikt.
Agenda 2015:
2e en laatste avond van het speciaal interne competitie
evenement, met tevens de prijsuitreiking.
*
26 Mei
Algemene Leden Vergadering & prijsuitreiking van
de interne competitie. (Op deze avond is er geen schieten)
*
4 & 5 september
5-Schots luchtpistool
Planning 2015:
*
2 & 3 Oktober (voorlopig)
GKG/MIL geweer (aangepaste datum !)
*
Week 50-2015 (voorlopig )
AK Militair Pistool
*
2x Datum volgt
2x Een speciaal geweer discipline/evenement.
(1x KKG/KKK en 1x combinatie KKG/GKG) onder voorbehoud !
Met vriendelijke groet,
*

21 Mei

Wedstrijdcommissie & Bestuur SV-Beilen
Bijlage: Uitslag Service Pistol / Uitnodiging andere vereniging

