Indbydelse til Hold Skydning
Fredag og lørdag den 14. og 15. juni 2019

WWW.broager-skytteforening.dk
200 m Skydebanen Skelde Skrækkehøj 7.
Alle firma, sports, gade, venner og familie-hold er velkommen.
Hver deltager skyder 3 prøveskud og 5 gældende skud på 200m.

.
Vi vil varme grillen op, så der er mulighed for at købe
”ringriddere”, kolde øl, vand og kaffe til rimelige priser.

Foreningen ser frem til at afvikle vores traditionsrige Korporatiostævne for alle de gode gamle kendte hold, samt for helt nye.
Vi vil igen i år sørge for et par underholdende timer på vor
skydebane, hvor der er elektronisk markeringsanlæg, hvormed det
samlede træfbillede kan udskrives.

Tilmelding:
Ove Østergaard
Mobil tlf.: 51888330, Mail: ovegoe@gmail.com

Broagerlands Skytteforening.
Hjælp os med at holde denne hyggelige tradition vedlige!
Vi har hermed igen fornøjelse at indbyde alle til Korporationsskydning – (holdskydning)
på vores 200 meter baner ved Skrækkehøj 7, Skelde, Broagerland. Der skydes med velholdte højkvalitets Sauer Rifler kal. 6.5 mm., og vi kan udskrive træfbilledet på vort elektroniske Kongsberg
markerings anlæg. De sidste år har der været omkring 40-50 hold, så kom og vær’ med til en festlig
og underholdene skydning på vores 200m baner.

Skydningen foregår:
Fredag den 14/6 kl. 17.00 - 22.00
Lørdag den 15/6 kl. 09.00 – ca. 14.00 (afhængig af tilmeldinger, formiddagen fyldes først).

Holdstørrelse:
Der være minimum 4, max 5 skytter på hvert hold, de 4 bedste resultater tæller til hold konkurrencen.
Husk et godt holdnavn f.eks. Tju-bang Karlene, eller et firma relaterede navn.
Alle kan være med, da der på banen er hjælpere / instruktører til alle hold, samt hjælp til
indskydning.

NYT NYT !!

Der skydes i følgende måde:

Alle hold skyder stående med geværstøtte, ved hæve sænke borde!
Her anvendes geværstøtte, som medfører bedre samling af skuddene.
Den elektroniske registrering giver et nøjagtigt skudbillede, som medfører tydelig markering
af skuddene, som giver et nøjagtigt skyderesultat.

Antal skud:

3 prøveskud og 5 gældende skud.

Skydetidspunkt : Bliver tildelt ved tilmeldingen
ALLE PÅ SAMME HOLD SKYDER SAMTIDIG.
Kom gerne i lidt god tid inden jeres tildelte skydetid, da der skal skrives navn, adresse og
fødselsdag på skydekort og gives en kort instruktion.
Dette er et nyt krav fra politiet i forbindelse med udlån af foreningsvåben, (En udløber af den såkaldte
bandepakke), ifald der pludselig skulle mangle et gevær, det er dog aldrig set i foreninges historie.
Deltagerne på et hold skyder på hver sin bane, så skydetiden er kun ca. 12-15 minutter incl. prøveskud
per hold. De øvrige hold venter bag støjdæmpende vinduesparti imedens.
Der findes støjdæmpende høreværn på banen.

Pris (Indskud):
Kun 350,- kr. pr. hold, svarende til 70 kr. per deltager for et 5 mands hold, inkl. 40 langdistance
patroner og præmie til bedste skytte på holdet.

Våben:
På banen forefindes velholdte kontrollerede og godkendte geværer. Alternativ: Medbragt godkendt
gevær. Kal 6,5.

Præmier:
Præmie til bedste skytte på hvert hold.
Derudover udleveres elektronisk træfbilleder til alle skytter.

Festskydning:
På 50m banen vil der være festskydning med salon Anschütz geværer kal. 0.22, pap-skive med ræve
silhuet. Her er det mulig at vinde en flaske vin. Ungdom vil kunne vinde en halvtresser (50 kr).

Tilmelding:
Helst senest onsdag 12/6, gerne per telefon, SMS eller Email.
De der kommer først kan selv vælge de ”bedste” skydetider.
Ove Østergaard
Kystvej 19
6320 Egernsund

Mobil tlf.: 51888330
Mail: ovegoe@gmail.com
Ved Email, venligst oplys tlf. nr. så tildelt skydetid evt. kan meddeles per tlf.

Yderligere oplysninger kan evt. fås hos ovenstående.

------------========ooooooOOOOOooooooo========------------

.

Med venlig hilsen
Broagerlands Skytteforening
Vi glæder os til at se såvel ”gamle” kendte, som nye hold !
------------========ooooooOOOOOooooooo========------------

