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Nyt fra hovedforeningen.
Så er sommeren gået, jeg håber, at alle medlemmerne har haft en
god sommer, trods alt, da vejret ikke hele tiden har været, som vi
alle gerne ville havde, da det jo er forskelligt, hvad vi hver især 
kalder godt sommervejr.

Men trods vejret fik vi vel overstået et 150 års jubilæum og den 
årlige fynbofest.

Men nu er vi nået til efteråret og indendørs aktiviteterne 
begynder for alvor, men ellers er der ikke sket noget nyt i 
hovedforeningen.

Jeg vil slutte med, at ønske alle medlemmer, sponsorer og andre 
støtter af foreningen et godt efterår.

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 27. november. 

 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



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



 

150 års jubilæum
 

I forbindelse med Vejle S.G. & I.F.’s 150 års jubilæum i juni måned, 
havde løbeklubben en lille konkurrence, hvor man skulle gætte 
antallet af sikkerhedsnåle i et glas.

 

Der kom rigtig mange forslag, lige fra mindste gæt på 100 stk. til 
højeste gæt på 3.502 stk.

 

Vinderen af chokoladen blev Gunnar Hansen med et gæt på 600 
sikkerhedsnåle. Der var 561 stk. i glasset.

 

Stort tillykke!







Nyt fra skytteafdelingen.

Så er sommeren gået og vi er nået efteråret og her 01 
september 16 er indendørsskydningerne startet for alvor og 
vi skyder nu både tirsdag og torsdag.

Sommeren er gået godt, en del pistolskytter, har i løbet af 
sommeren været på tre terrænskydninger, det har ikke været
med topresultater, men folk har haft det sjovt og det er 
vigtigste, for har folk sjovt, så kommer de igen og så kunne 
det jo ske, at de får bedre resultater senere, der er jo stadig 
det gamle ordsprog der siger, at øvelse gør mester.

Nogle geværskytter har været i Skallebølle og skudt 
langdistance og efter den tilbagemelding jeg har fået, så var 
de fleste også tilfredse med resultatet, men det er jo som 
altid, i de fleste tilfælde, at det er det, der er bag geværet, 
der er problemet.

Efter de tilbagemeldinger jeg har fået, så har 
skytteafdelingen haft en god sommer.

Vi har som altid sluttet sommeren med vores årlige 
fugleskydning, som foregik i går søndag d. 04 september 16.

Vi må sige, at vejret ikke lige var med os, da det næsten 
regnede konstant, men alligevel havde vi en god skydning.

Der mødte 23 personer op til morgenmad fra starten og så 
kom der seks mere i løbet af den time, hvor vi spiste 

morgenmad, så det var nogenlunde som det plejer, nemlig 
omkring 30 personer.

Jeg vil starte med at sige et stort tak til Allested-Vejles og 
omegns borgere, for den store støtte de har givet til 
foreningen, i forbindelse med fugleskydningen, da vi aldrig 
i min tid som formand, har solgt så mange lodder før, mange
tak for den støtte I derved giver til fugleskydningen og 
dermed foreningen, endnu engang tak.

Der blev indskrevet 49 skyttenumre til skydningen, det er 
også nogenlunde som det plejer, men selv om det regnede, 
så skød de bedre end de plejer, da vi ellers bruger 300 til 
500 patroner til skydningen, men i år brugte vi kun 250 
patroner. 

Resultatet af fugleskydningen blev følgende:

Fuglekonge blev: Kaj Salomonsen.

Skyttekonge blev: Johannes Andersen.

Et stort tillukke til vores nye konger og vi håber de vil gøre 
os den ære og komme og starte næste års fugleskydning.

Men der var jo også andre skytter der fik medaljer, dem skal
vi jo ikke glemme.

Prins på venstre øre blev: Karl Johan Johansen.

Prins på højre øre blev: Anni Rasmussen.

Prins på venstre ben blev: Ebbe Henriksen.

Prins på højre ben blev: Silke Egel.



Prins på venstre vinge blev: Jacob Nielsen.

Prins på højre vinge blev: John Bern.

Et stort tillykke også til dem og endnu engang tak til alle 
dem der har støttet os, og fugleskydningen.

Som sagt, nu er skydningen indendørs gået i gang, og det 
næste vi skal til er, at i oktober har jeg møde i 
trekantskydningsbestyrelsen og så starter trekantskydningen
mellem Vissenbjerg, Tommerup og Allested-Vejle, med 
skydningen for børn i november.

Til slut vil jeg ønske alle medlemmer, sponsorer og andre 
støtter af skytteafdelingen et godt efterår.

På skytteudvalgets Vegne.

Sten Rasmussen.

Formand.
 


