DGI Nordsjælland Skydning og Ramløse IF Skydning

Indbydelse til Geværterrænstævne i Jægerspris
Søndag den 27. august 2017
For DGI-skytter og Jægere

Ramløse IF - Skydning og DGI Nordsjælland har hermed fornøjelsen at indbyde alle
skytteforeninger og jægere til langdistance geværterrænskydning i Jægerspris skydeterræn.
Skydningen består af 6-7 stationer.
Skydningen tæller samtidig som Nordsjællandsmesterskab.
Program: Skydningen omfatter indskydning og 6-7 gældende stationer.
Der køres i egen bil mellem stationerne.
DGI klasser: BK/Junior, Ung Stilling, Voksen Stilling, Ung/Voksen Åben og Senior
Våben: DGI-Skytter: godkendte langdistance gevær.
Jægere: repeterrifler med eller uden lyddæmper, men uden mundingsbremse. Der må ikke
anvendes ammunition med en sikkerhedsafstand på mere end 3.900 meter.
Jægere må skyde i siddende skydestilling i stedet for knælende.
Skiver: der anvendes DGI Terrænskiver. Skiven vil blive markeret med grå Ø50mm
klæbemærke, så jægerne kan se midten i kikkerten.
Indskud: 110 kr.
Der skal betales på dette link: www.dgi.dk/201718744050
Tilmelding til skydetider: Alle tilmelder sig via mail til Sven Marquar på sm@ramlose-skf.dk
eller pr telefon på 27 21 06 09. Skydetider og mødested vil blive oplyst senere.
Sidste tilmelding fredag den 18. august. Der kan være få ledige skydetider på dagen, men ring
til Ebbe eller Sven inden fremmøde.
Yderligere oplysninger: Ønskes yderligere oplysninger omkring stævnet, kontakt da:
Ebbe B. Andersen, e-mail: eba@newmail.dk eller telefon 40 25 62 76
Bestemmelser
Skydningen afvikles jævnfør bestemmelser i Skyttebogen.
Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel vil blive oplyst ved start.
Bemærk: DGI-skytter må naturligvis anvende DGI kliktabeller og måleskemaer, men der må
ikke anvendes elektroniske afstandsmålere. Hvis dette forekommer, vil man blive
diskvalificeret.
Skydetider
Første skydehold fra kl. 08.30. Hold går af sted med 20 min. interval.
Præmier: der er medaljer til Nordsjællandsmestrene.
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Samlingssted: P-pladsen ved 600 meter banen og de faste 200 meter baner.
Transporten fra udgangspunktet til indskydning skal foregå med egne biler.
Der køres i egen bil mellem stationerne.
Forplejning: Der vil være mulighed for at købe lettere forplejning og drikkevarer.
Stævneleder
Stig Munkholm
Banelægger og Skydeleder
Stig Munkholm
Våbenkontrol
Der vil blive foretaget stikprøvevis våbenkontrol i forbindelse med start
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