
Gamle Ribe amts holdskydning 2017

Finaleholdene er fundet og vi får 6 hold med fra Vejrup i år, finalen skal skydes i Oksbøl 17 juni, og
vi håber selvfølgelig at det vil gå godt for vores hold, det er flot at vi har så mange hold med, hvor 
vi igen er blandt de foreninger med flest deltagende hold til finalen. Det er kun i serie 2 vi ikke har 
et hold med til den afsluttende skydning.
Vi har haft 14 deltagende hold, i årets turnering, og der har minimum været et Vejrup hold i hver af 
de 6 serier, det er flot, og forhåbentlig også noget vi vil have næste sæson.

Ved ikke om vi har det så meget anderledes i vores forening, end hvad man kan opleve i andre af de 
deltagende foreninger, men vi kan være stolte af vores sammenhold og interesse for hvordan det går
andres og hinandens holds skydninger.    
Tirsdag den 6 juni, var det sidste kamp aften. En aften der startede med vind og et voldsomt 
regnvejr med lyn og torden, men som gik over i sol og stille vejr.
Traditionen tro var der helstegt gris på menuen med tilbehør, der var 95 med til spisning, 
hjemmehold havde inviteret deres modstander og mange tog imod tilbudet, og stemningen var god, 
som altid, og maden ligeså.

Snakken går og stemningen er god, alle på dette billede skal med til Oksbøl.



Maden var god, og der var mere end rigeligt!

En god tradition med en fælles afslutning efter sidste kamp, noget rigtig mange gerne vil deltage i.



Sjældent har man set Finn Hahn så fokuseret, men den var vidst god nok….

Maden faldt i god jord, og der var rigeligt til alle.



Et billede af Vejrup 11 og deres kort, 2 point og en sejr over topholdet i deres kreds.



Ikke et billede fra tirsdag aften, men vores skydebane set oppefra i ca. 100 meters højde, taget 
lørdag den 3 juni da vi havde vores mini Nak & Æd event for Ung & Nyjægerne, men mere om det 
senere og der er snart et resultat klar.

Vores skydebane set fra nordøstlig retning, det er spændende og sjovt at arbejde med Droner.

Tak for en god sæson!


