Hvis du ikke kan se denne mail, så tryk her

Tilmelding til DM'erne.. og .. velkommen til Søren Tærsbøl

DM Riffel BK og junior d. 13.-15. september 2019


Indbydelse - flyer






Indbydelse
Tilmelding
Skema
Tilmelding

- større plakat
- enkeltskytter - deadline = 25/8
- tilmelding af foreningshold
- overnatning/ forplejning 13.-15. sep

DM Pistol 25m Standard/Fin/Grov/Fin
- D. 14.-15/9 2019 &
- D. 28.-29/9 2019







Indbydelse
Indbydelse
Tilmelding
Skema
Tilmelding
Tilmelding

- flyer
- større plakat
- enkeltskytter - deadline = 15/8
- tilmelding af foreningshold
- overnatning/ forplejning: 14.-15. sep.
- overnatning/ forplejning; 28.-29. sep.

DM Riffel Voksen d. 27.- 29. september 2019


Indbydelse - flyer









Indbydelse
Indbydelse
Indbydelse
Indbydelse
Tilmelding
Skema
Tilmelding

- større plakat
- DAN-CUP
- Flyer Margrethe Kæden
- Margrethe Kæden
- enkeltskytter, deadline = 12/9
- tilmelding af foreningshold
- overnatning/forplejning: 27.-29 sep.

DM Biatlon 2019
- 15 september Børn og Junior
- 14. -15. september Voksen




Indbydelse - børn og Junior - flyer
Indbydelse - børn og Junior - større plakat
Tilmelding - børn og Junior







Indbydelse
Indbydelse
Tilmelding
Tilmelding
Tilmelding

-

voksen, flyer
voksen, større plakat
voksen – kort bane
voksen – lang bane
voksen – Mix-stafet

Generel information


Tilmelding - fællesspisning 14/9 kl. 19.00, tilmeld inden 25/8



Tilmelding - fællesspisning 28/9 kl. 19.30, tilmeld inden 8/9

DM Pistolterræn, Jægerspris, d. 31/8 og d. 1/9




Indbydelse
Tilmelding - enkeltskytter, deadline 25/8 kl. 23.59
Tilmelding - foreningshold,

DM Geværterræn, Jægerspris, d. 31/8




Indbydelse
Tilmelding - enkeltskytter, deadline 25/8 kl. 23.59
Tilmelding - foreningshold

Alle udfyldte tilmeldingsskemaer sendes til Christina Kaiser på
cnk@dgi.dk inden udløb af deadline
Bøvler det, når du skal tilmelde skytter?
Flere skytter oplever dette og det er ærgerligt. Vi fortsætter derfor efter
sommerferien de gratis IT-kurser, hvor Carsten Jappe sætter jer ind i hvordan
det hele kommer til at køre optimalt.
Vil du med???



Tilmelding næste kursus d. 10/10 kl. 19 (nb. først aktivt på dgi.dk d.
3/7)
Kan du ikke dén dag? Send en mail til Christina ang. IT-kursus på
cnk@dgi.dk - så - får du en direkte mail så snart vi er klar med næste
dato for IT-kurset.

Velkommen til Søren Tærsbøl på skytte-holdet i DGI Storkøbenhavn.
Flere af jer har allerede talt med Søren - det bliver godt! Her er hvad han skriver om sig selv.

Hej mit navn er Søren Tærsbøl – årgang 77´, jeg er pr. 1./5. startet i en deltidsstilling ved DGI
som skyttekonsulent.
Baggrunden for min ansættelse er dels en skyttefaglig viden – jeg selv skytte og jæger - pistol og
riffel – de seneste år dog mest riffel. Jeg har i flere år undervist i genladning af ammunition i DGIregi. Jeg har tidligere arbejdet meget med frivillighed gennem ansættelse i bl.a.
Muskelsvindfonden.
Som udøvende skytte har jeg virket i bestyrelses arbejde mm.
Privat bor jeg i Kbh med min kæreste og søn.
Jeg brænder for skydesporten og dens fremtid – det er nu vi sammen skal forme den!

Jeg glæder mig rigtig meget til, at tage riflen under armen og komme ud møde jer og være med
til, at bakke op skabe opmærksomhed og synlighed omkring vor fantastiske idræt – nemlig
skydesporten.

DGI

Se kort

Vester Voldgade 100

Kontakt

1552 København V

Tilpas dine indstillinger eller afmeld fremtidige henvendelser

