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Bogense den.12. juli 2015. 

 
 

Til holdlederne der skal deltage i finalen. 
 
Dit hold har kvalificeret sig til at deltage i finalen søndag den 2. august 2015, på Stige skydebane. 
 
Vi starter skydningerne kl. 09.00 og vi forventer at være færdige kl. ca. 15.00, der tages dog 
forbehold for diverse forsinkelser.  
 
Der vil i år blive skydetider til finalen, som vil blive tildelt de tilmeldte hold, i den rækkefølge 
tilmeldingerne kommer ind til Keld Pedersen. 
 
Medaljer/ pokaler og patroner overrækkes snarest efter skydningen. 
 
Pris pr. deltager er den pris banen tager for en træningsserie, som når der skydes kamp. 
 
Hele holdet kan deltage; men kun 4 gældende skytter tæller og de 4 skal navngives inden skydningen 
som ved alm. kamp, er der flere end 4 på holdet, skal alle de ud over 4 mand sættes 
på som reserve før skydningen starter, da de selvfølgelig gerne må skyde med sammen med 
holdet; men ikke kan tælle med. 
 
Der er kun 6 stk. medaljer pr. hold der vinder i finalen. 
Hvis der skal bruges flere medaljer, kan de bestilles for egen regning. 
 
Præmieskydning. 
Der er også i år en præmieskydning for alle finale deltagerne, Præmierne er kontanter.  
 
Der skydes i år Trap og som sidste år skyder mester hold mod mesterhold og super A hold mod 
super A hold osv. således at man kun skyder mod hold fra egen række. 
 
Der må kun stilles med max. 5 skytter fra holdet pr. hold. 
 
De 4 bedste af de 5 mand på holdet, lægges sammen og derefter vinder det samlede bedste hold. 
Da der kun kan deltage 5 skytter, pr. holdet, må holdet beslutte hvem der skal skyde. 
 
I tilfælde af træf lighed, er der omskydning mellem den bedste fra holdene, til der smides 1 due. 
 
Der er præmier i alle rækkerne, hvis der er deltager nok fra den række der skydes i rækken. 
Prisen for deltagelse i præmieskydningen er 85,00 kr. pr. mand. 
 
OBS!!! Sidste skydekort til finale og præmieskydningen, skal være afhentet senest kl. 12.00 af 
Skytten personligt. 
 
Der kan købes øl, vand, kaffe og patroner osv. på banen.   
 
Husk at give Keld Pedersen på tlf. 28 11 73 61 eller pr. e-mail: joerand@joerand.dk senest den 24. juli 2015 
om i kommer eller ikke kommer til finalen, således at vi har et overblik over hvor mange der deltager i finalen, 
og i vil modtage jeres skyde tider senest den 31 juli. 
 
 

P.U.V. 
 
Keld Pedersen 
 


