04-05-2018

”OTTERUP” STÆVNE
I mange våbenskabe står der Otterup rifler, som trænger til at blive luftet.
Er du den heldige ejer af en M69 – M70, eller en ældre lovlig Otterup (eller kan låne en), så vil vi
gerne inviterer til et anderledes åbent stævne med hygge og nostalgi.

Lørdag den 11. august fra kl. 8.45
Med afsluttende festmiddag om aftenen i:
Næstrup Skyttecenter
Næstrupvej 32 A, Sjørring, 7700 Thisted
200 m:

(Ved tilmelding oplyses skydetid)

Alle skyder i en gruppe. 10 lig., 3 knæ., 2 stå. + 10 skud lig. På 2 min.
Finale afslutning: 9 bedste skytter. 5 skud lig. + 10 skud lig. På 2 min.
300 m:

(Festskydning 40 kr.)

2 x 6 skud på figur.
50 m: call 22

(Festskydning 40 kr.)

15 skud lig.
Denne dag i vores fantastiske skyttecenter koster 300,- kr Som dækker=
(Påhæng der ikke skyder koster 200,- kr.)
• Skudafgift og brug af centret
• Præmier på 200 m
• Festmiddag til aften
• Camping for dem som ønsker det. (strøm afregnes i cafeteriet)
Derudover vil der være mulighed for at købe frokost og anden forplejning i løbet af dagen.
Du skal selv sørge for:
• Otterup rifler med sikkerhedspløk
• Patroner (kan evt. købes) og andet skydeudstyr - gerne autentisk.
• Drikkevarer
(kan evt. købes i kantinen).
• Evt. campingvogn / telt
Vi forventer at mange gerne vil dele oplevelsen med os.
Med under 40 tilmeldte bliver stævnet udsat, og i vil få indskuddet retur.
Med et stort ønske om at møde mange af jer skyttekammerater igennem tiderne, til en festlig dag
med stemning, spænding, afslapning og masser af røverhistorier.☺
Med Skyttehilsen og på gensyn:
Per L. Poulsen
Jørgen C. Pedersen
Christian Kjær

22841760
40736688
61545719

Tilmelding med oplysning om skydetid på 200 m: Christian Kjær
61545719 – ckp@chr-kjaer.dk
Indbetaling = 9124 – 1240103059 eller mobil-pay

