Kjøbenhavns Skytteforening
Stiftet 1862

3. september 2019

Invitation til
Vinterterrænskydninger 2019-20
Medlemmer af skytteforeninger og jægere indbydes til at deltage i terrænskydninger på
Københavns Skyttecenter i vinteren 2018-19.
Alle skydninger bliver afholdt som nåleskydninger efter reglerne i DGI Skydnings Skyttebog.
Jægere kan deltage med repeterrifler uden mundingsbremse. Jægere med begrænset
magasinkapacitet må genlade og har samme skydetid som juniorskytter (20 sek. ekstra). Jægere
kan anvende siddende skydestilling i stedet for knælende.
Skydningerne består af indskydning på 200 m og 5-6 stationer med seks skud pr. station.
Banelægger: Stig Munkholm.
Skydningerne afholdes følgende lørdage:
Den 12. oktober - den 9. november - den 14. december 2019 og
Den 11. januar - den 8. februar - den 14.marts 2020

Skydetid fra 09:00. Sidste skydetid kl. 11:00
Indskrivning i ”SKAK-Huset”, Selinevej 5B ved 300 m banen. Der vil være mulighed for at købe
kaffe, vand, øl og lidt mad.
Indskud:

BK, Jun. & Ung. 60 kr. - Øvrige DGI klasser samt Jægerklassen 80 kr.

4 mands-hold gældende til den landsdækkende DGI turnering skal tilmeldes inden start.
De 5 bedste holdresultater og de 4 bedste individuelle resultater af de 6 skydninger indgår i
respektive klassers præmierækker der uddeles ved en festlig afslutning den 9. marts 2019.
Banekommandører:
For at få skydningerne afviklet i et godt tempo med en fornuftig afslutning for alle skytter vil hver
patrulje skyde af 2 omgange, således at bane 1-5 skyder først under kommando af en af skytterne
fra bane 6-10, hvorefter der byttes og skytterne fra bane 6-10 skyder under kommando af en af
skytterne fra bane 1-5. Samlet markering når alle har skudt.
Tilmelding sendes pr. mail til: Jeanie Majbred på formand@skyd.dk. Benyt vedhæftede
tilmeldingsskema. Tilmelding senest 5 dage før skydningens afholdelse.

Med skyttehilsen

Jeanie Majbred
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