Invitation til Kgs. Lyngby
15m Pistolstævne og Ø-skydning 2018.
Skyttelauget Kgs. Lyngby og Lyngby-Taarbæk Skytterne har fornøjelsen af at indbyde til kombineret
pistolstævne og Ø-skydning, på skydebanerne i Lyngby Idrætsby. Torsdag skyder vi pistol og ø-gevær, og i
weekenden gælder det pistol og falling target. Pistol .22 og luft pistol skydes kun én gang, konkurrence +
mesterskabsskydning, som så er gældende til hhv. stævne, ø-skydning, eller begge dele.

Program
Torsdag d. 1. februar 18:00 – 21:00
15m pistol luft/.22 Stævne og Ø-skydning
15m gevær luft/.22 Ø-skydning
Lørdag d. 3. februar 9:00 – 16:00 samt søndag d. 4. februar 9:00 – 16:00
15m pistol luft/.22 Stævne og Ø-skydning
Falling target i våbenklasser 22P/GP(A)/GR

Indskud
Børn/Jun.
Øvrige
Mesterskab
Hold
Falling target

Ø-skydning
40 kr
70 kr
15 kr
100 kr

Pistolstævne
50 kr
60 kr
15 kr

Ø + pistoltævne
80 kr
120 kr
25 kr

25 kr/våbenklasse

Regler.
Skydningen gennemføres efter DGI regler og falling target som funshoot (tillempede unions regler). Al
rundnæset ammunition må anvendes. Præmiering efter antal deltagere i klasserne. Præmier eftersendes.

Resultater.
Indberettes til DGI/Ø-stævne, kan ses på www.skyttelaugetlyngby.dk. Funshoot indberettes ikke.

Tilmelding
Sæt X i kalenderen allerede nu
Tilmelding på skydetilmelding.dgi.dk senest Mandag d. 29. januar 2018

Kontakt
Jakob Vels 40551317 – jakobvels@gmail.com
Bjørn Christensen 41567607 – christensen.bech@gmail.com
Lyngby Idrætsby, Skydebanen
Lundtoftevej 53A
2800 Lyngby

Funshoot
Funshoot lørdag og søndag afvikles på indendørs falling target anlæg.

Tilmelding
Booking af skydetid er ikke nødvendig.
Du tilmelder dig ved registreringsbordet, og kan skyde i 1 til 3 klasser .22, GP(A), GR
Ingen friklasser (optik, kompensator m.m.)

Indskud
25 kroner pr klasse

Regler
3 serier på 12,5m – resultat er gennemsnit af 2 bedste serier – præmiering efter resultat.
.22 må lades med max 5 skud af gangen
Andre klasser må lades med frit antal skud
Magasinskift er ok.
For detaljer henvises til unionens reglement.

Ammunition til faldmål
Der må kun anvendes rundnæset ammunition.

Må ikke bruges!

Ammunition, som er OK

.22, .38 og 9mm rundnæset ammunition sælges til stævnet.

