10. januar 2019
Tilmelding til DM UNGDOM riffel 15 meter 2019
Så nærmer tiden sig hvor vi skal tilmelde os til DM UNGDOM riffel 15 meter, som
afvikles i Vingsted 23.-24. marts 2019.
Skydetiderne fordeles af udvalget, skytteforeningsholdene skyder lørdag, mens
Landsdelshold skyder lørdag og søndag. Holdskytter har fortrinsret til de tildelte
skydetider, øvrige skytter tilmeldes efter ”først til mølle” princippet.
Foreningshold tilmeldes via dette skema
Husk også at tilmelde holdskytterne på tilmeldingsblanketten til turen.
Bemærk at der fra DGI Skydning på landsplan er sat tid på sidste
hovedskydning for foreningshold:
Hovedskydning for BK foreningshold:
 Cal. .22 senest lørdag kl. 13:25 og luft senest søndag kl. 10:15
Hovedskydning for Junior foreningshold:
 Luft senest lørdag kl. 12:10 og cal. .22 senest søndag kl. 11:30
DM Ungdom er en fællestur som foregår med bus og arrangeres af skydeudvalget.
Der er afgang tidligt lørdag morgen og hjemkomst søndag aften. Tilmeldte vil få
detaljeret oplysninger før afrejse.
Lørdag aften er der bustur til Tyskland nær den danske grænse, alle deltagere
skal derfor medbringe pas og sundhedskort ol.
Der skal tilmeldes mindst én ansvarlig hjælper fra hver forening, og der vil være
mulighed for at medbringe øvrige hjælpere.
Hjælperne bedes påført skemaet som HJÆLPER under ”klasse”, af hensyn til
bestilling af bespisning og overnatning.
Det koster 545,- kr. for skytter, der ikke er udtaget på landsdelsholdet.
Vinderholdet fra 15 meter holdturnering på kaliber 22 og luft kommer også gratis
med. Hjælpere betaler 645,- kr., der er dog én hjælper gratis med til hvert
udtaget skytteforeningshold.
Prisen er inklusive transport, tysklandstur, overnatning på lejrskolebasis,
morgenmad og aftensmad lørdag, samt indskud for udtagne skytter.
Der skal selv sørges for frokost lørdag og søndag.
Skytter og hjælpere tilmeldes via tilmeldingsblanket senest onsdag 6.
marts 2019.
Hvis der er skytter eller hjælpere, der ikke deltager i den samlede pakke skal
dette oplyses ved foreningstilmeldingen.
Venlig hilsen
Riffeludvalget
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