Rigtige cowboys og cowgirls er medlem af Smokin’ Guns
Foreningen Smokin’ Guns er fortsættelsen af SCG og for folk med hang til cowboy liv, old timer dress (dog
ikke et krav) og salutering med løsskuds revolvere eller geværer og så autentisk som muligt. Vores
medlemmer har deres tilladelser i orden til salutering og vi vil være at finde til diverse arrangementer rundt
om i landet, som for eks. ved Silkeborg og Kolding Country festivaler. Smokin’ Guns har også medlemmer,
som har attrap revolvere. De ligner de originale og kræver ingen tilladelser.
Hvert år til generalforsamlingen, som afholdes 1. lørdag i juni måned, udlodder foreningen 1-2 billetter til
Silkeborg Country Festivalen. Lodtrækningen foregår på selve generalforsamlingen og imellem alle
medlemmerne i foreningen. Måske er det dig, som bliver den heldige vinder af en billet ved
generalforsamlingen. Det kræver naturligvis, at du er medlem.
Ved generalforsamlingen foretages indvielse og dåb.
Indvielsen foretages af formanden og bestyrelsesmedlem
Dåben foretages af formanden og 4 medlemmer.
Foreningen deltager også i en fotosession i løbet af sommeren, hvor medlemmerne får mulighed for, at ”stå
for skud” for en dag. En fotoklub har brug for så autentiske modeller som muligt fra ”the good old times”
med rigtige cowboys, cowgirls, saloongirls og gunslingers. Fotoklubben står for rammerne og Smokin’ Guns
for modeller valgt evt. ved lodtrækning imellem modellerne. Det eneste der kræves af vores medlemmer for
at blive udpeget til denne fotosession er, at du har sendt mindst et billede af dig selv iført western outfit til
formanden. Og så tager fotoklubben iøvrigt nogle fantastiske billeder, som medlemmerne også selv får
adgang til.
Foreningens festudvalg arrangerer 3 fester om året, en forårsfest, festen i forbindelse med
generalforsamlingen og en efterårsfest. Her får medlemmerne mulighed for at mødes i rigtig Smokin’ Guns
ånd evt. iført old timer dress og godt festhumør. Der vil være mulighed for overnatning i egne campingvogne
til disse arrangementer og vi er rigtig gode til at bidrage med, festlige indslag i samme Smokin’ Guns ånd.
Hvad koster det?
Indmeldelse:
Aktivt medlem kr.350,00
Passivt medlem kr.175,00
Prisen er inkl. skilt og kontingent frem til næstkommende februar måned. Skilt udleveres ved rituel indvielse
af foreningen.

Årligt kontingent:
Aktivt medlem kr. 150,00
Passivt medlem kr. 75,00
Betales senest 1. marts hvert år.
Foreningens bank:
Tønder sparekasse 9828 8850322725

