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   150 års jubilæum 
1866 - 2016

Nyt fra hovedforeningen.
Så nærmer sommeren sig og vi må håber på, at vi kan se frem til en god 
sommer.

Foreningsmæssigt kan vi se frem til foreningens 150 års jubilæum, som er 
den 18 juni 2016, men jubilæet vil blive afholdt den 11 juni 2016, da vi 
ikke vil blande fynbofest og jubilæum sammen og vi ser frem til en god og 
begivenhedsrig dag.

Derefter kan vi begynde, at se frem på de næste 150 år, men det er ikke 
sikkert vi får lov, at være med hele vejen.

Sammen med dette blad er en seddel med, hvad der sker til jubilæet.

Årets fynbofest er som nævnt tidligere, weekenden efter d. 17 til 19 juni , 
der deltager vi som sædvanligt.

Alle ønskes en god sommer.

På Bestyrelsens Vegne

Sten Rasmussen.           

  Formand.



Bestyrelse.
Formand
Næstformand
Sekretær
Medlem
Medlem
Suppleant
Suppleant
Kasserer
Aktiviteter
Skytter
Løbe.afd.
________________

Sten Rasmussen
Steen Pedersen
Marianne Nielsen
Kurt Pedersen
Jan Konradsen
Kurt Graff
Kaj Storm
Jonna Konradsen

Sten Rasmussen
Kirsten Larsen
_____________________

Hedenvej
Krengerupvej 125
Møllebakken 15
Møllebakken 17
Enighedsvej 8 

Ståbyvej 37
Enighedsvej 8

Hedenvej 1
Søbyvej 7
______________

60 19 99 34
23 45 06 23
62 69 15 91
62 69 17 16
4021 13 56

22 51 46 04
62 69 19 84

60 19 99 34
20 78 59 35
___________

Deadline for stof til næste udgave af ØJET er 4. september. 
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Ståby Savværk I/S
Udfører bl.a.
     - Slibning af rundsavklinger

– Opskæring af træ
– Salg af tømmer

V/ kaj & Jesper Storm
Ståbyvej 37 - 5672 Broby
E-mail: staabysavvaerk@gmail.com
www.staabysavvaerk.dk

Tlf. 22 51 46 04 – 20 89 97 03
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Vejle S.G. & I.F. Løbeklubben

Info:

 

Løberne holder til i kælderen under hallen.

Mandag kl. 18.15

 

Årskontingent:       225,00      Voksne

                                        75,00      Børn ifølge med voksen

 

Alle er meget velkomne til at komme og prøve at være med – 

uanset alder og form.

 

Vi løber forskellige distancer fra ca. 4 km til 10 km. 

Ønsker man ikke at løbe så langt, har vi også mindre ruter.

 

Nu løber vi også om onsdagen.

Sidste onsdag i måneden kl. 18.15 på skift i Allested-Vejle og 

Brobyværk.

 

Kom og hør nærmere – vi mødes hver mandag aften kl. 18.15.

 

 

Lene Bøgetoft
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Nyt fra skytteafdelingen.
Så nærmer sommeren sig og udendørs aktiviteterne er startet.

I år er der flere der er begyndt, at skyde terrænskydning med pistol, det er 
ikke de store resultater vi har opnået endnu, men vi må jo håbe på, at det 
bliver bedre, man siger jo, at øvelse gør mester.

Det går stadig stille og roligt fremad, hvad nye medlemmer angår, men der 
er en del gamle medlemmer jeg savner og se.

Skydningen mod jægerne, gik for ( skytterne ) lidt bedre end sidste år, på 
vores bane, men nu skal vi ned og skyde på deres bane d. 6 juni 16, så kan 
det jo være det går modsat, vi får se.

Klubmesterskabet for børnene blev afviklet d.29 marts 2016 og det gik som
følger:

I hold 1 vandt følgende: Guld til Jacob Nielsen med 199/7 point.

                                       Sølv til Casper Jensen med 196/7point.

                                   Bronze til Magnus Lindø med 196/5 point.

I hold 2 vandt følgende: Guld til Mia med 193/4 point.

                                       Sølv til Jeppe med 190/3 point.

                                   Bronze til Magnus R med 181/1 point.

Stort tillykke til dem.

Klubmesterskabet for juniorer og voksne blev afviklet d. 01 april 16 og det 
gik som følger:

Juniorer gevær vandt følgende: Guld til Sylvester med 188/4 point.

Åben klasse gevær vandt følgende: Guld til Bent med 197/8 point.

                                                          Sølv til Allan med 196/8 point.

                                                      Bronze til Ulrik med 196/5 point.
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Veteran Gevær vandt følgende: Guld til Jerrik med 198/9 point.

                                                    Sølv til Villy S. med 196/6 point.

                                                    Bronze til Harry med 194/3 point.

Pistol Standard vandt følgende: Guld til Martin med 246 point.

Pistol åben klasse vandt følgende: Guld til Michael med 256 point.

                                                        Sølv til Kristian med 247 point.

                                                    Bronze til John S. med 241 point.

Pistol veteran vandt følgende: Guld til Sten R. med 241 point.

Et stort tillykke også til dem.

Jeg vil slutte med, at ønske alle medlemmer, sponsorer og andre støtter en 
god sommer.

På Udvalget Vegne

Sten Rasmussen

                                               Formand.
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