
Formandens beretning 2007.

2007 var et år hvor vi skulle prøve noget nyt, og det var tilmelding på nye sedler. Der var 48 hold

Vi syntes selv at de var gode, der skulle stå det samme som alle de andre år med hensyn til hold
leder og skytter telefon nummer adresser, det nye var at i skulle skrive de datoer som i kunne skyde
på jeres hjemmebane, altså kun de dage på hjemmebanen.

Der var så nogle hold der skrev alle dag de kunne skyde,også de dage hvor banen var lukket, andre
fuldte kalenderen, de viste at de skød om mandagen så de kørt med fingeren ned over kalenderen,
første dato efter makeringen med lørdag og søndag, det var en mandag. Det var det ikke altid anden
pinsedag er en mandag så datoen blev en tirsdag, det var forkert.

Så en opfordring til næste gang brug lidt mere tid til det.

Så vil jeg gerne inden der er andre der gør opmærksomt på det sige, vi har lavet en fejl og ikke
skrevet jeres hjemmebane adrresser i bogen det bliver det fra næste år.

Selve skydningen har forløbet uden de stor ting, der var nogle det ringet for at spørge med hensyn
til at flytte kampe, og jeg kan bare sige hvis i flytter efter de regler vi har lavet er der ingen
problemer, og hvis der er hold der ikke vil flytte kamp så har dem der ikke kan skyde tabt.

Der var dog en ting der ikke var så godt, men det skal siges at det var skytten selv der kom til mig
og gjorde opmærksomt på det.
Et hold havde tilmeldt en skytte der var på et andet hold, det bliver først opdaget meget sent i
skydningen, så konsekvensen blev at jeg måtte trække alle de point som de havde fået ved hjælp fra
denne skytte. Så de mistede finale pladsen og oprykningen. Så husk det, det er en skam.

Finalen blev afholdt i Munkebo den 4/8 kl 10.00
Vejeret var med os. Der blev vis god skydning fra nogle hold, der var et par stykker der var utilfreds
med banen på grund af nogle buske og træer. Jeg syntes at det var ok.
Tilslut vil jeg sige tak til jer hold skytter uden jer ingen skydning. Tak til udvalget for samarbejdet.


