Et sjovt skydestævne, hvor
alle kan være med!
Grib chancen for at prøve noget nyt
og anderledes sammen med en flok
af dine venner, bekendte, kolleger,
naboer, familiemedlemmer eller
holdkammerater.
Nordals Skyttekreds inviterer alle til
et sjovt skydestævne, hvor der vil
være masser af muligheder for at
udfordre hinanden på præcision.

Klasser:
Man kan tilmelde sit hold i 2 klasser:
A-hold, som er øvede skytter, der
må benytte eget udstyr og geværer.
Skydestillingen er liggende uden geværstøtte.
B-hold, som er uøvede skytter der
benytter foreningens geværer. Skydestillingen er liggende med geværstøtter.

Det kræver hverken erfaring,
kondi, udstyr eller store overarme.

Præmier:
Der er et flot graveret ølkrus til den
bedste skytte på hvert hold og en
hyggelig aften med ølsmagning på
højkant til de 2 bedste B-hold.

Her kan alle være med!!

Dato for aftenen informeres direkte
til vinderne.

..og vi garanterer en god oplevelse
og et par hyggelige timer!!

Derudover kåres dagens bedste dame og herre skytte.

Hvornår:
Lørdag den 4. maj 2019 fra kl. 10.00
til 15.00

Hvor:
Det hele foregår på Nordals Skyttekreds’ idrætsfaciliteter:
Skydebanen Riddergaard
Oksbølvej 18
6430 Nordborg

Regler:
Et hold består af 5 personer hvoraf
de 4 bedste resultater tæller til det
samlede holdresultat.
Skydningen foregår holdvis på vores
200 meter riffelbaner med elektroniske markeringsanlæg. Hver person skyder 3 prøveskud med markering efter hvert
skud og derefter 5 gældende skud
som ikke vises.
Resultatet af de gældende skud vil
blive opgivet samlet for hele holdet,
når alle på holdet har skudt.
Ved tilmelding får holdet tildelt en
skydetid. Holdet skal møde mindst
15 minutter før tildelt skydetid og
skydninger tager ca. 20 minutter.
Pris:
Pris for deltagelse pr. hold er 275 kr.
som betales på dagen.

Firma og familie skydning
på 50 meter. Se bagsiden...

50 meter skydning

Det er også muligt at tilmelde et
hold til skydning på 50 meter banen.
Her foregår skydningen med kaliber
22 på vores nye elektroniske markerings anlæg. Her skyder hver person
5 prøveskud og 10 gældende.
Reglerne er ellers de samme som på
200 meter og bedste skytte på holdet præmieres ligeledes med et flot
graveret krus..

Træning:
Skal formen finpudses inden denne
dag, eller har du bare lyst til at snuse
lidt til skydesporten, er du selvfølgeligt velkommen til at kigge forbi på
en af vore træningsaftener…...

Firma & familie
skydning

Se træningstider på vores hjemmeside og læs mere om sporten skydning.

Lørdag den 4. maj 2019

(Tidligere Korporations skydning)

En sjov holdkonkurrence i skydning

www.nordals-skyttekreds.dk

Det er muligt, at deltage i konkurrencen på både 50 og 200 meter.

Ny

Prisen for 50 m. er 175 kr. pr. hold

S

Festskydning:
Har du lyst til mere skydning vil der
på dagen også være mulighed for at
prøve kræfter med festskydning på
50 meter banen.
Her kan både børn og voksne være
med og dyste mod hinanden.
Der vil også være mulighed for at
prøve, at skyde pistol på vores 25
meter pistolbane.
Her er der dog et alders
krav på 15 år.
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Tilmelding:
Ved henvendelse til:
Karl Sørensen
Tlf.: 2425 0540
Mail: ksdyvigvej@bbsyd.dk
Inden den 1. maj 2019

Medbragte drikkevare må ikke nydes på området!

Dyst imod familie, venner
eller kolleger og VIND en
aften med ØLSMAGNING
for hele holdet.

