DM Pistol og Riffel Efterår
Så er der informationer vedr. DM på 25-50-200-300 meter, vær obs på de forskellige tidsfrister og tilmeldingsansvarlige.

Invitationerne ser ud som følger:

Fælles spisning
 Fælles spisning d. 14. september
 Fælles spisning d. 28. september
Skyttecafeen har til fællesspisningen d. 28. september, lavet en to delt pris der hedder 175,kr/voksen og 100kr,-kr/barn til og med 12 år.
Et barn skal være i følgeskab med betalende voksen.
Overnatning
Det er ikke muligt at bestille Lejrskole med opredning og der er begrænset overnatningspladser til rådighed, hvilket betyder, at det er efter princippet ”først til mølle”. Vi kan ikke som tidligere garantere plads til alle.
Bestilling af overnatning og forplejning kan alle booke, også skytter og foreninger. Der skal betales med det samme når der bookes.
Overnatning vedr. lejrskole er på Vingsted Hotel og konferencecenter
Overnatning vedr. værelser kan ikke tilbydes
LDF og skytter skal selv booke værelser direkte hos f.eks. Danhostel Vejle(Skibets vandrehjem), Hotel Bredehus eller hos andre udbydere af overnatning.
Indskud
I forsøg på at fremme aktiviteten og deltagerantallet vil deltagelsen undtagelsesvis denne
gang være GRATIS, da DGI Skydning Østjylland betaler indskud for alle tilmeldte fra DGI
Skydning Østjylland.

DM Riffel BK og junior d. 13.-15. september 2019
 Indbydelse Flyer forside
 Indbydelse
 Skema for tilmelding af foreningshold
 Tilmelding lejrskole overnatning/forplejning DGI.DK søg – 201900740503
 Info/indbydelse Flyer forside 300m hos Dansk Skytte Union – (Fælles DM 300m DGI
Skydning og Dansk Skytte Union)
Sidste frist for tilmelding: 27. august 2019
Sidste frist for foreningshold 10. september 2019
Tilmeldinger sendes til: Kirsten Hvid Hansen - ruv.dgi.09@gmail.com
(Tilmeld via e-mail med oplysninger om navn, skyttenummer og klasse.(hvis man er begrænset ift. Bloktider fx pga. lang rejsetid etc. Kan dette oplyses i mailen)
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DM Pistol d. 14.-15. september og den 28. -29 september 2019
 Indbydelse Flyer forside
 Indbydelse
 Skema for tilmelding af foreningshold
 Tilmelding d. 14.-15 sep. – lejrskole overnatning/forplejning DGI.DK søg –
201900740503
 Tilmelding d. 28.-29. sep. - overnatning/forplejning DGI.DK søg – 201900740504
Sidste frist for tilmelding: 1. september 2019
Sidste frist for foreningshold 10. september 2019
Tilmeldinger sendes til: Lotte Boserup - flowers1606@gmail.com
DM Riffel Voksen d. 27.- 29. september 2019
 Indbydelse Flyer forside
 Indbydelse
 Indbydelse DAN-CUP
 Indbydelse Flyer Margrethe Kæden
 Indbydelse Margrethe Kæden
 Skema for tilmelding af foreningshold
 Tilmelding overnatning/forplejning DGI.DK søg – 201900740504
Sidste frist for tilmelding: 10. september 2019
Sidste frist for foreningshold 22. september 2019
Tilmeldinger sendes til: Kirsten Hvid Hansen - ruv.dgi.09@gmail.com
(Tilmeld via e-mail med oplysninger om navn, skyttenummer og klasse.(hvis man er begrænset ift. Bloktider fx pga. lang rejsetid etc. Kan dette oplyses i mailen)

DM Biatlon d. 14 september Børn og Junior, d. 14. -15. september Voksen - 2019
 Indbydelse Flyer Børn og Junior
 Indbydelse Børn og Junior
 Tilmeld Børn og Junior DGI.DK søg - 201900760314
 Indbydelse Flyer Voksen
 Indbydelse Voksen
 Tilmeld Voksen – kort bane DGI.DK søg – 201900760317
 Tilmeld Voksen – lang bane DGI.DK søg - 201900760318
 Tilmeld Voksen – Mix-stafet DGI.DK søg – 201900760319
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Tilmelding
Deltagere til Biatlon kan tilmelde sig selv, se indbydelse. Deltager gebyr betales ved tilmelding,
gælder også hvis landsdelsforeningen tilmelder til Biatlon.
Deltagere til overnatning/forplejning kan tilmelde sig selv via DGI.DK, se indbydelse. Deltager
gebyr betales ved tilmelding, gælder også hvis/når landsdelsforening tilmelder til overnatning/forplejning.
Hold skal tilmeldes på de korrekte skemaer og alle informationer skal udfyldes.
Ved spørgsmål angående tilmelding kontaktes:
Pistol
Lotte Boserup: flowers1606@gmail.com eller på 28155502
Riffel
Kirsten Hvid Hansen: ruv.dgi.09@gmail.com eller på 28608372
Rigtig god fornøjelse!
Med venlig hilsen
DGI Østjylland Skydning
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