Invitation til

Igangsætningsstævner Pistol & Riffel
DGI Nordjylland Skydning
DGI Nordjylland Skydning indbyder til hjemmebane-stævne med alle
klasseprogrammerne på:
25m pistol (inkl. GP32, GPA, GR, GF og 22Fri) og 50m og 200m riffel.
Vi har nu ligget stille i mere end 2 måneder og det er på tide, at vi kommer i gang!
Indendørssæsonen er slut for i år og mange foreninger ønsker at komme i gang med
udendørssæsonen hurtigst muligt.
For at hjælpe foreningerne i gang inden de ”rigtige” turneringer starter, har vi
derfor til lejligheden opfundet noget helt nyt: ”Igangsætningsstævner”.
De er et tilbud til de skytter, som nu igen må komme på udendørsbanen og skyde en eller
flere af sommerens discipliner - og for at gøre træningen mere spændende og holde
konkurrenceformen skarp, i en tid med mange aflysninger af skyttetilbud.
Skydningerne foretages på hjemmebane, så der er ingen indskud, men Skydeudvalget
udsætter 4 foreningspræmier, som fordeles ved lodtrækning. Der gives ét lod for hver
kapskytte pr. disciplin, som har deltaget. Det gælder derfor for foreningerne om at
motivere flest mulige skytter til at skyde mindst én gang i hver disciplin.
Der er ikke individuelle præmier.
Discipliner og klasser: Alle sommerens klasseprogrammer på 25, 50 og 200 meter
disciplinerne ifølge DGI Skyttebogen.
Runder: Der skydes i alt 2 runder. I hver disciplin kan der skydes både hovedskydning og
mesterskab.
Skytterne behøver dog ikke at skyde alle skydninger.
Resultatformidling: Til hver runde oprettes stævnet i stævneprogrammet, og koderne
tilsendes de foreninger, som deltager. Foreningerne indtaster de opnåede resultater inden
fristens udløb. Resultaterne optælles og indgår i foreningens pulje af lodder. Efter hver
omgang laves en resultatliste og en oversigt med foreningernes samlede antal lodder i
foreningskonkurrencen.
Resultaterne skal indberettes senest:
Omgang 1: 25. april
Omgang 2: 19. maj
Vi håber, at foreningerne vil tage godt imod tiltaget og mange skytter vil komme i gang
inden de ”rigtige” turneringer starter.
HUSK: DET ER GRATIS AT DELTAGE
Hvis I vil deltage med en eller flere skytter, så send nedenstående tilmelding til Ole H
Madsen på e-mail: vo@madsen.mail.dk - Senest den 18. april 2021.
Venlig hilsen
Skydeudvalget i DGI Nordjylland
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Tilmelding til Igangsætningsstævne/Foreningskonkurrencen 2021:
Forening:
Kontaktperson:
E-mail:
Telefon:

Sendes til:
Ole H Madsen
vo@madsen.mail.dk
Mobil: 4040 2812
Snarest og allersenest: 18. april 2021
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