
FIRMA OG KOORPORATIONSSKYDNING PÅ 200 m.  

                                             2015 

Sjørring Skytteforening indbyder igen i år til Firma- og Koorporationsskydning i Næstrup Skyttecenter 

FREDAG DEN 19. JUNI med skydehold KL. 18.00 – 19.00 – 20.00  

LØRDAG DEN 20. JUNI FRA KL. 10.00 

NYT. Et hold skal bestå af 4 skytter, hvoraf kun 1 må være AKTIV, eller 4 ikke aktive skytter. 

Valgfri sammensætning af M/K. 

De der i 2014 vandt holdpræmier skal som handicap stille med en ikke aktiv skytte mere på holdet.  

Det gælder i år for:  

Henning’s hold – Sjørring El – Mads’s Hold 

DER SKYDES 3 PRØVESKUD + 10 GÆLDENDE SKUD. 

SKYDESTILLING: 

Alle skyder liggende med geværstøtte, dog kan man af helbredsmæssige årsager skyde stående med 

geværstøtte i stativ, og uden nogen form for skytteudstyr (jakke med polstring af nogen art) 

INDSKUD: 100 kr. pr. skytte inkl. Patroner 

Hvert hold har 1 time til skydningen, og skyder på samme bane, med det gevær som foreningen stiller til 

rådighed.  

Skytterne skal møde mindst 15 min. før tildelt skydetid. 

Pointlighed afgøres ved flest 10X – 10 – 9 – 8 – 7 – osv.  

PRÆMIER: 

1. og 2. præmie skænket af Sparkassen Thy. 

3. præmie skænket af BS Mens wear. 

Der skal være mindst 4 hold før der gives holdpræmie. Øvrige præmier i forhold til deltagelse.  

Skytter der vinder holdpræmier, kan ikke samtidig vinde individuelle præmier (vandrepokaler undtaget) 

VANDREPOKALER: 

Sperring Autolakerings vandrepokal til bedste ikke-aktive herreskytte. 

Gartner Christensens vandrepokal til bedste ikke aktive dameskytte. 

Hans Sørensens vandrepokal til bedste aktive herreskytte.   

Eli Kristensens vandrepokal til bedste aktive dameskytte.  

VANDREPOKALER BEDES AFLEVERET PÅ SKYDEDAGEN. 

TILMELDING AF HOLD OG BESTILLING AF SKYDETIDER SENEST D. 16. JUNI 2015 

Erik Hansen 97 97 41 24 - 40 27 41 24  

Mail: erikreinbach@mail.dk 

Uden tilmelding kan der ikke skydes på 200 m. banen. 

FESTSKYDNING: 

Der afholdes på 50 m. banen stor festskydning, hvor alle kan deltage uden tilmelding (mange gode 

præmier) 

I cafeteriet kan der købes: Kaffe/Te – Øl – Sodavand – Pølser – Brød m.m.  

VELKOMMEN TIL ÅRETS SKYDNING I NÆSTRUP! 

mailto:erikreinbach@mail.dk

