
 

 

 

 
 
 

INFO FRA BESTYRELSEN VEDR. 2021  
 
Kære medlem af AAFF, 
 

Hermed information fra bestyrelsen vedr. 2021: 
 
Kontingent for 2021 
Juniorer til og med 21 år kr. 295,- seniorer 495,- og jagttegnsaspiranter kr. 295,- 
For at være stemmeberettiget på generalforsamlingen i 2021 skal kontingent, ifølge 
vedtægterne, være betalt senest 31.12.2020 og man skal have været medlem af 

foreningen i min. 3 måneder før generalforsamlingen.  I vil om kort tid modtage en mail 

vedr. automatisk betaling af kontingent samt opdatering af kreditkortoplysninger. 
 
Ønsker du udmeldelse af foreningen skal du aflevere dit lerduekort i klubhuset senest den 

2. januar 2021. Du vil selvfølgelig få dit depositum tilbage. 
 
Våbenpåtegning 

For at have en lovlig våbenpåtegning (SKV2) SKAL kontingent være betalt senest 
31.12.2020 
 
Standerhejsning 
Lørdag den 2. januar 2021 kl. 10:00 – ca. kl. 12:00 er foreningen vært for en omgang 
suppe, som pga. Covid-19 må nydes på verandaen. 
 

Generalforsamling 
Afholdes tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19:00 i klubhuset, hvis myndighederne tillader 
det ift. Covid-19.  Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreningen er vært for kaffe m.m. Husk 
eventuelle forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i 
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
 
Åbningstider i 2021 

Måneder:  Tirsdag:  Lørdag: 
Januar – Marts 17:00-20:00 10:00-15:00 
April  17:00-20:00 09:00-15:00 
Maj-August  17:00-21:00 09:00-15:00 

September  17:00-20:00 09:00-15:00 
Oktober-December 17:00-20:00 10:00-15:00 

 
Om lørdagen i perioden fra 1/1 til 31/3 har jagttegnselever fortrinsret til brug af 
jagtbanen indtil kl. 11:00 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
Konkurrencer i 2021 

Der er indtil nu aftalt flg. skydestævner i 2021. 
 

Stævnetidspunkter: 
03.-04.04.2021 Skeetstævne 
08.-09.05.2021 Nordisk Trap, Udtagelsesskydning 
28.-29.08.2021 Nordisk Trap, DM for hold 
18.12.2021  Juleskydning 
 
Hertil kommer et OL Trap stævne, forhåbentlig Vendelbo Cup i jagtskydning samt 

klubmesterskaber, tidspunkter endnu ikke fastlagt. 
 
Stævnekalender vil blive ophængt i klubhuset, samt være tilgængelig på klubbens 
hjemmeside. www.aalborg-flugtskydningsforening.dk. 
 
 
 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår 
 
PBV 
 
Bo V. Larsen 
Formand 
 

http://www.aalborg-flugtskydningsforening.dk/

