Til skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland
17. januar 2020
Indbydelse til
DM 15 meter pistol kal. .22 og luft,
20. - 22. marts 2020 i Vingsted
Der er fri tilmelding til de individuelle konkurrencer.
Tilmelding af skydetider skal ske foreningsvis på tilmeldingsskemaet senest
15. marts 2020 til Martin K. Frandsen fra turneringsudvalget.
I tilmeldingsskemaet udfyldes ønsket skydedag, (F)redag, (L)ørdag eller (S)øndag. Hvis skydedagen er uden betydning, behøves ingen udfyldelse.
Bemærk, først til mølle princippet er gældende til alle skydetiderne, så fremsend
tilmeldingsskemaet så hurtigt som muligt.
DGI Midt- og Vestsjælland Skydning udtager landsdelshold på kal. .22 og luft
samt foreningshold fra holdturneringen, med resultater skudt frem til og med 16.
februar 2020.
Skytter som ønskes udtaget på hold, skal være tilmeldt senest 1. marts 2020.
Efter fristen udtages de næste skytter og foreningshold af turneringsudvalget.
Landsdelshold kan dog først endeligt sættes, tidligst den 9. marts 2019 på grund
af de fastsatte klassificeringsdatoer.
Ved tilmelding af skytter på de udtagne foreningshold, anfører de berørte foreninger ”BK/JUN, 1-hånd eller 2-hånd/SEN” i kolonnen ”Foreningshold” ud for de
4 holdskytter på tilmeldingsblanketten.
Tilmelding er først modtaget, når der er fremsendt kvittering for modtagelse af
tilmeldingen.
Til DM er holdskytters resultat også gældende individuelt.
DGI Skydning Midt- og Vestsjælland betaler indskud for børne- og juniorskytter,
samt udtagne skytter på foreningshold og landsdelshold til DM.
Der ydes et Storebæltstilskud på 175 kr. pr. skytte til udtagne landdels- og foreningsholds skytter. Dog udbetales 300 kr. til udtagne børne- og juniorskytter.
Alle tilskud udbetales automatisk efter DM via foreningerne.
http://www.dgi-skyd.dk/Retningslinjer-for-tilskud-i-landsdelen
Bemærk, at skytterne selv skal bestille eventuel overnatning og fællesspisning
senest 1. marts 2020 på www.dgi.dk/202000790102
Forespørgsler vedr. evt. camping rettes til www.skyttebutik.dk
Alle dokumenter mm. kan ses på vores hjemmeside www.dgi-skyd.dk/dm, som
løbende opdateres frem mod DM.
Venlig hilsen
Turneringsudvalget
DGI Midt- og Vestsjælland Skydning
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