
Formandens årsberetning for FOS 2020

1.
Jeg vil godt sige stor tak for 2020 og de gode timer vi fik, inden covid-19 kom og ødelagde det for os. Hvor vi var 
nødsaget til at lukke ned for al skydning og vi håber, at vi kan få en sommerskydning op at stå.

2.
Så har vi måttet sige farvel til Knud Mortensen, som ikke er  blandt os mere, og han var med til at stifte FOS og var 
kasserer, så lad os holde 1 minuts stilhed for ham.

3.
Så har vi mistet 4 medlemmer, som ikke ønsker at være i foreningen mere, så pt. Er vi 17 medlemmer, så vi vil forsøge 
at få flere medlemmer i 2021 og håber, at vi igen kommer op på  22-25 medlemmer.

4.
Jeg vil godt sige stor tak til alle, der har gjort et stort stykke arbejde i FOS og til Torben Møller, der står for øl-vand-
mad, og der kommer jo en lille del penge i kassen.

5. Skydebanen.
Der kommer et nyt hus/sammenbygning.  Om det bliver i 2021 ved vi pt. Ikke, men ellers bliver det i 2022.  Det vil 
sige, at de nuværende bygninger bliver fjernet og bygget helt nyt op.

6. Kurser.
Jeg ved godt, at det er svært med at få skydeledere og banekommandører.  Jeg vil gerne hjælpe med til, at I kan få 
skydelederuddannelsen.  Dog kræver det, at I har PC, da det foregår over nettet, og man kan tage prøven så mange 
gange, som man vil, indtil man består.
Og vi har snakket om at lave et våben vedligeholdelseskursus og håndtering af våben.  Foreningsvåben skal nemlig 
rengøres af brugeren inden tilbagelevering, og det er ikke altid i orden.

Og der har været 2 arbejdsdage i Sejs-Svejbæk, hvor vi også deltog.  1. gang var vi 5 fra FOS og  3 fra Sejs-Svejbæk, og 
2. gang var vi 4 fra FOS og 6 fra Sejs-Svejbæk.  Det var for at få banerne godkendt, og det fik vi med kun en 
påmindelse og godkendt for 3 år.

7.  Skiveholdere.
Jeg og Benny fra Sejs-Svejbæk har lavet nye skiveholdere, som vi også bruger og er med til at ødelægge.  Det er også 
det, som en del af vores baneleje går til, og det bliver gjort to gange om året.

8. Skydebaner
Terrænbanen er nu også godkendt til AriSoft (plastkugler), som også må bruges om søndagen.

9.  DGI kursus
Der kommer et (western) instruktørkursus RO1 – RO2  på AriSoftvåben.  Det foregår over en week-end.

10.  Westernskydning
Arthur har valgt at stoppe western-træningen, men pt kan vi godt skyde på stålmål og træne uden problemer.  Dog ved 
jeg, at Allan fra Tønder kan afholde RO1 og RO2 kursus, og derefter kan vi selv afholde trænings match  og godskrive 
de krav, der er til det.
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