
Øjet
Nr. 4. 2016

                       

Nyt fra hovedforeningen.

Så er vi ved at nærme os julen og det gode år 2016 rinder på ud, det har 
været et ok år for foreningen, vi fik afholdt foreningens 150 års jubilæum, 
på en måde vi mener, vi kan være stolte af, så vi skal bare arbejde videre 
med, at udvikle foreningen de næste 150 år frem, men det er ikke sikkert vi 
får lov til, at være med hele vejen, men så må vi håbe, at der er nogle 
yngre, der vil tage over, på et tidspunkt.

Det næste vi skal havde afholdt, er den årlige generalforsamling, som efter 
vedtægterne skal afholdes i februar måned, derfor har jeg bestemt, at det 
bliver onsdag d.22 februar 2017 kl. 19.30 i vores lokaler i Allested-Vejle 
fritidscenter.

Jeg vil slutte med, at ønske alle vores medlemmer, sponsorer og andre 
støtter af vores forening, en glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår.

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 26. februar. 

 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
VSG&IF ønsker alle en

Glædelig jul og et god nytår.



Nyt fra 
skytteafdelingen.

Så rinder efteråret på hæld og julen nærmer sig og det gode år 2017 
rinder ud.

For skytteafdelingen har det været et godt år, vi har fået nye 
medlemmer, vi har også mistet nogle, men i det store hele går det lige
op, men noget må vi havde gjort rigtigt, for da DGI skydning holdt 
årsmøde, fik vi tildelt årspokalen, med tilhørende bog, hvori der står 
DGI skydnings begrundelse for, at give os den i år.
DGI skydnings årspokal, er en vandrepokal, som de giver, på 
årsmødet, til den forening eller enkel person som har gjort noget 
særligt for skydnings fremme, i det forløbne år.
Pokalen og bogen kan ses nede i skydekælderen og jeg har ladet mig 
fortælle, at den også kan ses på vores side på facebook.

Så er vi gået i gang med den årlige trekantskydning i mellem os, 
Tommerup og Vissenbjerg, det startede med, at børnene skød deres 
skydning i tirsdags, her ved os i Allested-Vejle og det gik som følger:

BK 1: nr. 1 blev Jacob Nielsen Allested-Vejle med 198/8 point.
BK 1: nr. 2 blev Casper Jensen Allested-Vejle med 189/2 point.
Der deltog kun disse to BK 1.

BK 2: nr. 1 blev Magnus Lindø Allested-Vejle med 198/9 point.
BK 2: nr. 2 blev Mathilde Hermann Tommerup med 195/5 point.
BK 2: nr. 3 blev Anna Kroggaard Tommerup med 194/6 point.

BK 3: nr. 1 blev Nanna Madsen Vissenbjerg med 191/4 point.
BK 3: nr. 2 blev Marcus Mørk Tommerup med 190/3 point.
BK 3: nr. 3 blev Casper Nielsen Tommerup med 188/1 point.

BK 4: nr. 1 blev Karen Armstong Vissenbjerg med 191/4 point.
BK 4: nr. 2 blev Emma Høgenhav Vissenbjerg med 190/2 point.
BK 4: nr. 3 blev Cecilie Palm Vissenbjerg med 189/4 point.

Et stort tillykke til dem alle sammen, der deltog 10 fra Tommerup, 10
fra Vissenbjerg og 11 fra Allested-Vejle, sammenlagt 31 børn, der er 
ok.

Pokalen tilfaldt Tommerup, efter en fejlberegning var blevet rettet, på
grund af nye folk på indskrivningsposten, da den person der plejer at 
lave dette, fik frafald i sidste øjeblik og en ny måtte tage over med 
minutters varsel, den første beregning viste at det var Allested-Vejle 
der havde vundet.

Det er også helt fint, da den forening som har pokalen fra året før 
plejer at glemme den, men vi havde den fra sidste år og kunne derfor 
ikke glemme den, da den var der hvor skydningen blev afholdt, til 
næste år er det Tommerup der har pokalen og det er dem der skal 
afholde børneskydningen i2017 og så er pokalen til stede.

De voksnes skydning begynder d 07-08 december 2016 i Tommerup 
og skydningen i Allested-Vejle bliver d.11-12 januar 2017 og 
skydningen i Vissenbjerg, samt afslutning bliver d. 02 februar 2017.
Til slut vil jeg ønske alle medlemmer, sponsorer og andre støtter af 
vores forening en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende 
nytår.

På Udvalget Vegne
Sten Rasmussen.

Formand.





Vejle S.G. & I.F. Løbeklubben

Info:

Vi løber hele vinteren, så mød op og kom med ud i den friske luft!

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.

Er du nybegynder tilbyder vi DGI’s 12-ugersprogram:
”Fra 0 – 5 km på 12 uger”

Fællestræning sidste onsdag i hver måned kl. 18.15 på skift i 
Allested-Vejle og Brobyværk.

Kom og hør nærmere – vi starter op den 2. januar 2017.

Lene Bøgetoft

skoleskydning 2016

Så sluttede årets skoleskydning for vores vedkommende. Vi var så 
heldige at få et hold med til landsdelsfinale i Skallebøllecenteret i år. 
Vores 4 dygtige skytter fra 5. klasse i Allested-Vejle skole, bestående 
af Josephine, Mia, Magnus og Jacob, gjorde det ellers rigtig, rigtig 
godt. Vi lå ellers på 2. pladsen et stykke tid, men blev desværre vippet
af pinden. Det var jo kun de 3 bedste hold som gik videre til 
landsfinalen i Vingsted, så da vi kom ned på 5. pladsen kørte vi hjem,
men ud af over 300 hold, kan vi med god grund sige om vores 
skytter, "rigtig godt gået".
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=170568843407719&set=pcb.1087462904707299&type=3



