Hillerød 30. juni 2020
Indbydelse til DM 25m Pistol 2020
Der er blevet åbnet mere og mere for skydning udendørs og nu har I mulighed for at tilmelde jer til DM
Pistol i Vingsted 11.-13. september eller 25.-27. september.
Det kommende DM bliver naturligvis afholdt i henhold til de gældende anbefalinger fra Sundhedsmyndighederne og derfor er der en række forhold I skal være opmærksomme på.
Der er hjælp til tilmeldingen længere nede i indbydelsen.
Vær opmærksom på:
▪
I skal selv sørge for transport.
▪
DGI Skydning udbyder ikke overnatning, I skal selv bestille.
▪
I skal selv bestille deltagelse til fællesmiddagen lørdag aften, hvis I ønsker at deltage.
▪
I skal selv medbringe reglementeret støtte og måtte, der er intet udstyr på banerne.
▪
DM afvikles zoneopdelt, en riffelzone og en pistolzone. Der må ikke skiftes mellem
zonerne. Det er altså muligt at skyde både 50 og 200m sammen dag, men ikke pistol.
▪
Der er ingen præmieuddeling, medaljer bliver eftersendt.
▪
Booking af skydetider er fortsat via kontoret og senest onsdag 9. september.

Overnatning og fællesspisning på VINGSTED hotel og konferencecenter booker
skytteforeningen/deltager selv på info@vingsted.dk
Til Ungdomsstævnet 11. – 13. september tilbydes Lejrskoleværelser á 10 pers. (der skal bookes min. 1 stue, da vi
ikke kan blande Landsdelene)
Pris pr. stue pr. nat uden linned kr. 1.800,00 inkl. morgenmad (maksimalt 10 pers.)
Pris pr. stue pr. nat med linned kr. 2.650,00 inkl. morgenmad (maksimalt 10 pers.)
Billetter til fællesspisning lørdag aften den 12. september kl. 19.00 bestilles senest 6. september.
Kokken tilbyder: Grillkølle barbecue (svineskank) med mixed salat, kartoffelbåde og ailo kr. 110,00
Anrettes på tallerken og udleveres mod kvittering.
Drikkevarer for egen regning.
Til Voksenstævnet 25. – 27. september tilbydes værelser og lejrskolestuer:
Enkeltværelse pr. nat kr. 760,00 inkl. morgenmad
Dobbeltværelse pr. nat kr. 1.010,00 inkl. morgenmad
3-sengs værelse kr. 1.374,00 inkl. morgenmad
4-sengs værelse kr. 1.676,00 inkl. morgenmad
Pr. lejrskolestue pr. nat uden linned kr. 1.800,00 inkl. morgenmad (maks. 10 personer)
Pris pr. lejrskolestue pr. nat med linned kr. 2.650,00 inkl. morgenmad (maks. 10 pers.)
Billetter til fællesspisning lørdag aften 26. september kl. 19.00 bestilles senest 20. september.
Kokken tilbyder: Grillkølle barbecue (svineskank) med mixed salat, kartoffelbåde og ailo til kr. 110,00
Anrettes på tallerken og udleveres mod kvittering. Drikkevarer for egen regning.
Forespørgsler om anden overnatning/forplejning kan også rettes til f.eks.
Camping - www.skyttebutik.dk
Hotel Bredehus - https://www.hotel-bredehus.dk
Danhostel Vejle – Skibets Vandrehjem – www.vejle-danhostel.dk
På grund af møder, konfirmationer m.m. vil der ikke være mulighed for cafeteriasalg i restauranten hos VINGSTED
hotel og konferencecenter i løbet af de to stævnedage.

Skytter tilmeldes til skydetid via tilmeldingsblanketten
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Skydetiderne fordeles ud fra bloktider, som er tildelt Landsdelsforeningen. Holdskytter har fortrinsret til
de tildelte skydetider, øvrige skytter tilmeldes efter ”først til mølle” princippet.
•

Tilmeldingsblanket HER

•

I tilmeldingsblankettens felt ved disciplinerne, anføres ønsket skydedag og evt. tid for hver af
disciplinerne der ønskes tilmelding til.

•

Skema for tilmelding af foreningshold

•

Foreningshold skal være skriftlig via ovenstående skema.
Sendes til DGI Nordsjælland: Tom Nicolaisen, e-mail: tom.nicolaisen@dgi.dk

Tilmeldingsfrist for skydetid og holdtilmelding gældende for begge weekender:
Sidste frist onsdag 9. september 2020

Yderligere information fra Stævneledelsen

•
•

Indbydelse Flyer
Læs hele indbydelsen fra stævneledelsen Indbydelse

Med Venlig Hilsen
DGI Nordsjælland Skydning
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