Hillerød 7. oktober 2020

Ranglisteskydninger 2020-2021
Nye vilkår for ranglisteturneringen pga. COVID-19.
Hele sidste vinter tog foreningerne ud til stævner og havde en spændende aften
med hygge, ristede pølser eller parisertoast – og masser af skydning.
Da vi desværre oplever en stigning i smitten og derfor har fået stramninger af
reglerne for at samles, så har vi besluttet at vi laver ranglisteturneringen som
hjemmebaneskydninger.
Husk at kun skytter der har betalt indskud, kan deltage i stævnet og
komme på ranglisten.
Det er vigtigt for vores foreningsliv, at vi kommer i gang med stævnerne igen.
Vores skytter længes efter konkurrencen og stævnerne er en spændende
afveksling fra den ugentlige træning.
Så skyd med til stævnerne, se listen på side 2.
Og prøv at gøre hjemmebaneskydningen til en god og hyggelig oplevelse.
Køb et par pizzaer eller bag en drømmekage og find UNO-spillet frem til
pauserne, så skytterne oplever det samme hyggelige fællesskab hjemme, som
de plejer at oplever ude til stævnerne.
Sådan gør I for at være med:
Tilmeld til stævnet via email eller skydetilmelding, ganske som der er skrevet i
indbydelsen fra foreningen. Betal indskud via mobilepay til det nummer, der står
i indbydelsen. Husk at skrive foreningsnavn eller skyttenummer, så foreningen
ved hvem der har betalt. Husk - der er medaljer eller præmier til alle stævner.
Lav en god ”stævnestemning” i jeres forening.
Lav en mini-resultatliste med jeres egne skytter eller hvis I har storskærm i
foreningen, så log på stævnet via skydestaevne.dgi.dk og følg med i
resultatlisten.
Gør det til en rigtig ”stævneaften” og ikke bare endnu en træningsskydning.
Send skytternes resultater til arrangøren, der står en email-adresse i
indbydelsen. Eller endnu bedre, tast selv jeres resultater i stævneprogrammet,
så kan I også printe en resultatliste til at hænge op i foreningen.
Har du brug for hjælp til stævneprogrammet, så ring til idrætskonsulent
Hans-Henrik Ellekær på 21 24 42 92.
Med venlig hilsen
DGI Nordsjælland Skydning
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Cal .22 15m ranglisteskydninger 2020-2021
Forening

Dato

Ramløse

19.+24.+25. oktober

Frederikssund

3.+4.+5.+7+8. november

Ølstykke

16.+18.+19.+21. november

Helsingør

30. november. +2.+5.+6. december

Skibby

9.+10.+12.+13.+14. januar

Helsinge

20.+21.+23. januar

Frederikssund (+ Ø stævne) 26.+27.+28.+30.+31. januar
Dauglykke

1.+4.+7. februar

Nordsjællandsmesterskab

8.+13.+14. februar

DM Ungdom
DM Voksen

13.+14. marts
26.+27.+28. marts

Luft 15m ranglisteskydninger 2020-2021
Forening

Dato

Ølstykke

26.+28.+31. oktober

Jørlunde

24.+25.+26. november

Frederikssund

8.+9.+10. december

Stenløse

14.+15.+16. januar

Frederikssund (+ Ø stævne)

26.+27.+28.+30.+31. januar

Nordsjællandsmesterskab

23.+24.+25.+27. februar

DM Ungdom
DM Voksen

13.+14. marts
26.+27.+28. marts

Side 2

