Til skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland

17. januar 2020
Afholdelse af landsdelsmesterskaber 25, 50, 200 og 300 m 2020
Skal din forening være den næste vært for et landsdelsmesterskab på 25,
50, 200 og 300 m i 2020? - for stævneudvalget har brug for hjælp til at
arrangerer landsdelens store stævne i sommersæsonen.
Der skal skydes i alle discipliner, 300 m dog på reduceret 200 meter skive.
Landsdelsmesterskabet afholdes uge 34, fordelt geografisk på én til to
skydebaner alt efter kapacitet.
På det enkelte skydested skal der som udgangspunkt være åbent i weekenden, samt 1-2 hverdage. Den eksakte åbningstid aftales med stævneudvalget. Forventningen er at der åbnes for cirka 650 skydetider.
Som bilag, finder du stævneudvalgets opgavebeskrivelse, med det som
forventes af arrangørforeningen.
DGI forventer at markedsføre andre aktiviteter på skydestederne.
Stævneudvalget har ønske om sociale tiltage i samarbejde med arrangørforening, med henblik på fællesskab mellem skytter og foreninger.
Afregning
Arrangøren modtager et tilskud på 35 kr. pr. skydning på 25 m Std, 13 kr.
pr. skydning på 50 & 200 m klasseprogram og 25 kr. pr. skydning på 25
m fin og grov samt 300 m, endvidere et grundbeløb på i alt 6.750 kr.
Grundtilskuddet fordeles mellem skydebanerne efter antal udbudte skydetider eller aftale med stævneudvalget, hvis stævnet holdes på flere skydebaner.
Der skal kunne skydes mesterskab på riffel i klasseprogrammerne.
I 2019 blev der skudt 386 skydninger.
Antallet af skydninger svare til, at der vil blive udløst et samlet tilskud på i
alt 13.370 kr.
Indskud tilfalder landsdelsforeningen, som også sørger for at uddele præmier.
Hvis din forening vil byde ind som arrangør, så er deadline 1. marts 2020
til undertegnede.
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