Til foreningerne i DGI Midt- og Vestsjælland

29. juli 2020
Afholdelse af 15 meter landsdelsmesterskaber 2021
Skal din forening være den næste vært for et landsdelsmesterskab på 15
meter i 2021? - for stævneudvalget har brug for hjælp til at arrangerer
landsdelens store 15 meter stævner i vintersæsonen, så det er nu din forening kan byde ind. Der skydes både kal. .22 og luft.
Landsdelsmesterskabet på pistol skal holdes i uge 6 og
Landsdelsmesterskabet på riffel skal holdes i uge 9
Bemærk, at begge landsdelsmesterskaber forventes fordelt geografisk på
en eller flere skydebaner alt efter kapacitet.
Til stævnerne skal der som minimum være åbent i weekenden kl. 9-16,
samt så vidt muligt 1 hverdag på pistol og 2 hverdage på riffel.
Den eksakte åbningstid aftales med stævneudvalget.
På riffel skal der åbnes for 650 skydetider og på pistol 330 skydetider.
Som bilag, finder du skydeudvalgets opgavebeskrivelse, med det som forventes af arrangørforeningen.
DGI forventer at markedsføre andre aktiviteter på skydestederne.
Skydeudvalget stiller også krav til at ventilationen overholder Skydebaneforeningen Danmarks anbefalinger.
Afregning
Foreningen modtager foreningstilskud på pistol med 18 kr. pr. skydning
samt 4.000 kr. i grundtilskud. På riffel er foreningstilskuddet 12 kr. pr.
skydning samt et grundtilskud på 5.500 kr.
Grundtilskuddet fordeles mellem skydebanerne efter antal udbudte skydetider.
I 2020 blev der skudt 450 skydninger på riffel og 225 skydninger på pistol, inklusiv mesterskaber på alle fire discipliner.
Antallet af skydninger svare til, at der vil blive udløst et foreningstilskud
på 10.900 kr. til riffel og 8.050 kr. til pistol.
Indskud tilfalder landsdelsforeningen, som også sørger for at uddele præmier.
Hvis din forening vil byde ind på et af stævnerne, så er deadline 1. september 2020 til undertegnede.
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DGI Midt- og Vestsjælland Skydning
Kim N. Bay
Idrætskonsulent
Tlf. 79 40 48 00
E-mail kim.bay@dgi.dk
DGI Midt- og Vestsjælland | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf. 79 40 48 00 | CVR: 16 64 41 88 | www.dgi.dk

