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Konkurrencedage 
Mesterskaberne skydes over 4
Torsdag d.2. juli 300 m 40 liggende
Fredag d.  3. juli 50 m 3 X 20
Lørdag d.  4. juli       50 m 60 liggende
Søndag d. 5. juli       10 m 40 skud
 
Skydebaner 
Mesterskaberne afholdes på følgende baner
300 m Skibby. Højbyhus 1.A. 8462 Harlev. J
50 m Vestereng. Vesterengvej 26 8200 
10 m Skyttehuset. Møllevejen 19 8200 Aarhus 
 
Stævneorganisation 
Stævneansvarlig  
Stævnekasserer  
Ansvarlig banekommandør  
Stævnejury 

 
Registrering 
Alle skytter bedes registrere sig i informationen ved ankomst, og få udleveret startnummer.
Det vil være muligt at registrere sig alle dage frem til første skydehold starter.
 
Våbenopbevaring 
Det vil være muligt at få opbevaret sit våben på skydebanen, men desværre ikke 
 
Mesterskabsklasser 
Dameklasse (Damer får kun deltage i Dameklassen)
Veteran 45 
Veteran 55 
Veteran 65 
Veteran 70 
 
Holdkonkurrence 
Et hold består af en Veteran 45, en Veteran 55, en Veteran 65.
Holdsammensætningen kan ikke ændres når den første skytte er gået på banen.
 
Resultater 
Det sættes løbende resultatlister op i opholdslokaler.
 
Markering 
Der skydes på elektroniske markeringsanlæg.
  

                                                                      

                                          

skydes over 4 dage 
40 liggende 1 time 40+20+20
3 X 20 2 time 15 min  
60 liggende 1 time 15 min 
40 skud 1 time 15 min 

følgende baner: 
. Højbyhus 1.A. 8462 Harlev. J 

Vesterengvej 26 8200 Aarhus N  
. Møllevejen 19 8200 Aarhus  

Ib Hansen  +45 4092 0483
Dansk Skytte Union +45 4326 2626

    

� Ib Hansen +45 4092 0483
� Norge   
� Sverige   
� Finland   

Alle skytter bedes registrere sig i informationen ved ankomst, og få udleveret startnummer.
registrere sig alle dage frem til første skydehold starter.

Det vil være muligt at få opbevaret sit våben på skydebanen, men desværre ikke 

får kun deltage i Dameklassen) 

Et hold består af en Veteran 45, en Veteran 55, en Veteran 65. 
Holdsammensætningen kan ikke ændres når den første skytte er gået på banen.

Det sættes løbende resultatlister op i opholdslokaler. 

Der skydes på elektroniske markeringsanlæg. SIUS 

40+20+20 2 timer 30 min. 

+45 4092 0483 
+45 4326 2626 

+45 4092 0483 

Alle skytter bedes registrere sig i informationen ved ankomst, og få udleveret startnummer. 
registrere sig alle dage frem til første skydehold starter. 

Det vil være muligt at få opbevaret sit våben på skydebanen, men desværre ikke udstyr. 

Holdsammensætningen kan ikke ændres når den første skytte er gået på banen. 



                                                                   

                                   

 
 
Præmier 
Præmieoverrækkelse for 300.m
skyttemiddagen, og præmieoverrækkelse for 10m luft
efter sidste skydningen om søndagen.
 
 
Skyttemiddag 
Skyttemiddagen afholdes lørdag aften på 
tilmelding sker samtidig med tilmeldingen til skydningen
 
 
Tilmelding 
En tilmelding pr. Land skal være Dansk Skytte
Ved tilmelding efter d. 7. juni betales 20 % ekstra i indskud.
 
 
Tilmeldingen sendes til: 
Ib Hansen 
Tlf. +45 92 04 83 04 
ibogsys@email.dk 
 
 
 
Indskud betales i god tid før stævnet, dog senest 24. juni, for at skytterne kan 
Individuelt: DKK 210. pr disciplin
Hold: DKK 200. pr disciplin
Hvis en tilmeldt skytte ikke stiller til start, refunderes 75 % af indskuddet.
 
 
Indskud og betaling for skyttemiddagen indsættes på Dansk Skytte Unions 
For danske foreninger 
Danske Bank: 3409 - 11425887
 
For øvrige nationer 

IBAN: DK12 3000 0011 4258 87

 
Husk venligst at oplyse navn og nation

                                                                      

                                          

Præmieoverrækkelse for 300.m og 50.m konkurrencer vil finde sted under 
præmieoverrækkelse for 10m luft konkurrencer holdes umiddelbart 

om søndagen. 

holdes lørdag aften på hotel Scandic vest. Prisen er DKK 
tilmelding sker samtidig med tilmeldingen til skydningen. 

skal være Dansk Skytte Union i hænde senest d. 
. juni betales 20 % ekstra i indskud. 

Indskud betales i god tid før stævnet, dog senest 24. juni, for at skytterne kan 
pr disciplin.      28 euro. 
pr disciplin.      26 euro. 

Hvis en tilmeldt skytte ikke stiller til start, refunderes 75 % af indskuddet.

Indskud og betaling for skyttemiddagen indsættes på Dansk Skytte Unions 

11425887 

DK12 3000 0011 4258 87 

gst at oplyse navn og nation ved betaling. 

konkurrencer vil finde sted under 
konkurrencer holdes umiddelbart 

Prisen er DKK 350,- og 

nion i hænde senest d. 7. juni 2015. 

Indskud betales i god tid før stævnet, dog senest 24. juni, for at skytterne kan deltage. 

Hvis en tilmeldt skytte ikke stiller til start, refunderes 75 % af indskuddet. 

Indskud og betaling for skyttemiddagen indsættes på Dansk Skytte Unions konto: 



                                                                   

                                   

Tilmelding og deltageroplysninger
Udfyld venligst skemaet nedenfor
Angiv gerne hold i disciplinkolonnen 
 

  

Navn Klasse

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Nationsoplysninger 
 
Nation: ________________________________________________________
 
Adresse: ______________________________________________________
 
Post nr.:___________ By: _________________________________________
 
Kontaktperson/holdleder: __________________________________________
 
Telefon & mobil nr.: __________________________________________
 
E-mail adresse: _________________________________________________
Bruges til at bekræfte at Dansk Skytte Union har modtaget tilmeldingen.
 
Antal individuelle starter á DKK 210: _____
 
Antal hold starter  á DKK 200: _____
 
  Total DKK: _____
 
Tilmeldingen skal være Dansk S
 
Tilmeldingen sendes til: 
Ib Hansen 
ibogsys@email.dk 
 
 

                                                                      

                                          

Tilmelding og deltageroplysninger 
Udfyld venligst skemaet nedenfor, med oplysningerne om de deltagende skytter.
Angiv gerne hold i disciplinkolonnen ud for skytten, Hold 1, Hold 2.  

  300 m 300 m 50 m 50 m 

Klasse 40 lig. 40+20+20 60 lig. 20+20+20

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

________________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________________
Bruges til at bekræfte at Dansk Skytte Union har modtaget tilmeldingen.

á DKK 210: _____ à 28 Euro: __________

á DKK 200: _____ à 26 Euro: __________

Total DKK: _____ Total Euro: __________

Tilmeldingen skal være Dansk Skytte Union i hænde senest d. 7. juni 2015

eltagende skytter. 

10 m Skytte   

+20+20 40 st. middag Links 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________ 

______________________________________________ 

_________________________________________________ 
Bruges til at bekræfte at Dansk Skytte Union har modtaget tilmeldingen. 

à 28 Euro: __________ 

ro: __________ 

Total Euro: __________ 

kytte Union i hænde senest d. 7. juni 2015! 



                                                                   

                                   

 
 
 
 
 
 
Hotel:  
 
Scandic Aarhus Vest. 
Rytoften 3, 8210 Aarhus V 
 
E-mail: aarhus@scandichotels.com
 
Booking Code: BNOR020715 
 
Directed booking  
http://www.scandichotels.com/dlredirect?NC=BNOR020715&DLPAGEID=23633&cmpid=cc_cha

nnelshift 

 
Priser: 
 
Værelse pr. nat inkl. Morgenmad og wifi
 
 Enkeltværelse: 595 DKK. 
 Dobbeltværelse: 715 DKK. 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Vi ses i Danmark

                                                                      

                                          

aarhus@scandichotels.com 

 

http://www.scandichotels.com/dlredirect?NC=BNOR020715&DLPAGEID=23633&cmpid=cc_cha

Værelse pr. nat inkl. Morgenmad og wifi 

Vi ses i Danmark

http://www.scandichotels.com/dlredirect?NC=BNOR020715&DLPAGEID=23633&cmpid=cc_cha

Vi ses i Danmark 


