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Indbydelse til hygge turnering i 
DGI Østjylland Skydning 

på 15 m med luft, call. 22 og GP32 pistol. 
 
 

PUV ønsker at give vores skytter, nye som gamle, en mulighed for at afprøve vores 
turnerings koncept i trykke rammer og samtidig gøre sig mentalt klar til at komme 

ud til vores Turneringer/ Stævner. 

 
 Formål: 

 At erfarende skytter kan forbedre deres rangering, samt opnå flere KAP- resultater. 

 Nye skytter kan afprøve turnerings konceptet og få registreret KAP- resultater i trykke 

rammer på hjemmebane. 

 At skabe mere aktivitet ude i klubberne. 

 
Skydning: 

Der skydes over 4 runder i december 2022, januar 2023, februar 2023 og marts 2023. Der 
skydes bedst af 3.  

 
Klasser: 

BK, Jun, 1H, 2H og FRI 
 
Tilmelding: 

Senest d. 27. november skal der sendes en mail til ac240683@gmail.com hvor det frem går 
hvem i foreningen der er kontakt person inklusiv dennes mail.  

 
Indskud: 
Det er gratis at deltage, den enkelte forening afholder selv udgifter ved skydningen. 

 
Skiver: 

Alle skiver skal have fortrykte numre på og skal være fortløbende. 
Alle skiver skal gemmes til evt. kontrol 
Skydes på elektroniske markering skal der gemmes en udskrift af skydningen. Der skal være 

en tydelig dato på og underskrift fra skytten samt skydeleder. 
 

Resultater: 
Indberetning af resultaterne skal ske i stævneprogrammet.  
Hver måned vil kontaktpersonen for de tilmeldte klubber modtage en kode til stævnet.  

Resultaterne skal være indberettet senest d. 20. i hver måned ellers er disse ikke gældende. 
 

Præmier: 
Der vil være en lille ting til den bedste i hver klasse. Præmier vil blive uddelt til aktivitetsmø-
det i april 2023. 

 
Evt.: 
Skulle der være spørgsmål til turneringen kan man sende en mail til ac240683@gmail.com 
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