Indbydelse til 50 m. riffelstævne
Frederikssund Skytteforening, IF 1864 inviterer hermed til stævne for skytter i DGI
Nordsjælland
Sted:
50 m. banen, Strandvangen 13
3600 Frederikssund
Disciplin: 50 m. Cal.22 riffel.
Rangliste: For DGI Nordsjællands skytter tæller resultatet til ranglisten.
Skydetider:
Tirsdag den 20. april – skydehold kl. 16:00, kl. 17:30 og kl. 19:00
Onsdag den 21. april – skydehold kl. 16:00, kl. 17:30 og kl. 19:00
Lørdag den 24. april – skydehold kl. 09:00, kl. 10:30, kl. 12:00 og kl. 13:30
Søndag den 25. april – skydehold kl. 09:00, kl. 10:30, kl. 12:00 og kl. 13:30
Regler: For at kunne afvikle stævnet så COVID19-forsvarligt som muligt afvikles
skydningen som én 40 skuds serie som skydes under kommando.
Indskud:
BK og JUN 80,- kr. / Øvrige klasser 100,- kr.
Betaling sker på MobilePay til nr. 40168524 i forbindelse med tilmelding.
Præmier:
Børn og juniorer får medaljer i mesterskabet. Øvrige klasser får gavekort i mesterskabet.
Tilmelding:
Tilmelding via www.skydetilmelding.dgi.dk
Eventuelle spørgsmål kan stilles til:
Anne Illum Andersen, Tlf. 40168524 (bedst mellem 17:00 og 19:00) eller på SMS,
E-mail: aih-rpa@post.tele.dk
Resultater:
Kan efter stævnet ses på: www.IF1864.dk eller www.dginsjskydning.dk
Med venlig hilsen

Frederikssund Skytteforening, IF1864

Retningslinier for sæsonens første 50m ranglistestævne i Frederikssund
Skytteforening:

For bedst muligt at kunne passe på hinanden og holde den fornødne afstand under
afviklingen af årets første 50m stævne, har vi valgt at afvikle stævnet som én 40 skuds serie
under komando, som beskrevet i den gældende udgave af Skyttebogen. Der skydes på hver
anden bane, og de øvrige er derfor markeret som DEFEKT på www.skydetilmelding.dgi.dk
”Klasseprogrammet kan i konkurrencer gennemføres som 40 skuds serier i stedet for hovedog mesterskabsskydning. Gennemførslen heraf kan efter arrangørens bestemmelser ske for
hele klassegrupper eller for enkelte klasser. I tilfælde af 40 skuds serier er skydetiden 60
minutter pr. skydning og der må skydes et ubegrænset antal prøveskud forud for hver
stilling.
Indberetning af resultater fra 40 skuds serier sker som hoved- og mesterskabsskydninger jfr.
Bestemmelserne kap. 2.”

Vi henstiller derudover venligst til, at:
• alle over 12 år bærer mundbind under stævnet – dog må skytten tage det af under selve
skydningen
• BK- og juniorskytter må hver tage max. én hjælper med
• forældre og søskende bliver hjemme
• skytten ankommer til området ca. 15 minutter før skydetiden påbegyndes
• skytten er omklædte når han/hun går ind på banen
• skytten forlader området ca. 15 minutter efter skydetiden er forbi
• ingen skytter eller hjælpere forlader standpladsen, før tilladelse er givet af
banekommandøren

Og vi informerer venligst om, at:
• Det er kun banekommandøren som betjener det elektroniske baneanlæg
• Opholdslokaler er lukkede

