
            Indbydelse 
             til 

              Bymesterskab 
                 og 

             Juleskydning 
                     

                      Lørdag d. 1. dec. 2018            
               

                         fra kl. 10:00 – ca.15:00 afhængig af deltagere       
       

                       på Humlehøjhallens skydebaner 
 

Arrangør : Sønderborg Familie og Firma Sport 
 

Bymesterskabet omfatter: 

Individuel skydning med gevær i 3 klasser hhv. 

 

GA ”amatørklasse” ikke aktive m/k , skytter uden erfaring ,må skyde med støtte (albue- eller 

pibestøtte) 

GS  aktive skytter m/k ,stående med  støtte (albue- eller pibestøtte) 

GF  aktive m/k , fritstående skytter,  u. støtte.  

 

samt skydning med pistol i 2 klasser hhv. 

 

PA ”amatørklassen” med tohåndsfatning ikke aktive m/k skytter 

PP  ”profiklassen” een- eller tohåndsfatning , aktive m/k skytter 

 

Medlemmer af skytteforeninger m.m. , militærpersonel samt andre, der har lignende 

færdigheder , skyder i profiklasserne. 

 

Antal Skud: 

Både gevær og pistol 5 prøveskud og 20 gældende skud, skydetid 30 minutter.  

 

Pris: 

Kr. 80,00  incl. Patroner pr. skydning. Beløbet betales ved skiveudleveringen på stævne dagen. 

 

Præmier: 

Præmie til bedste skytte (Bymesteren) i hver klasse 

 

 

Tilmelding: 

Tilmeldingsskema eller mail m. navne klasse og tid sendes til:   

Ove Hansen, Mommarkvej 45, Vollerup , 6400 Sønderborg 

 

Mail: ove-hansen@bbsyd.dk  Tlf . 74 42 14 99 / 30 69 14 99  

senest onsdag den 21. november 2018. 

 

mailto:ove-hansen@bbsyd.dk


Juleskydning : 

Vor traditionelle Juleskydning afvikles i en amatør- og en profi-klasse i gevær og pistol sideløbende 

med Bymesterskabet. Her er der 2 præmier for hver serie a´10 skydninger i hver klasse.  

I Juleskydningen skal der ikke tilmeldes i forvejen , tag bare hele familien , naboen og gode 

venner med ud at skyde , alle kan deltage i Juleskydningen . 
 

Antal Skud :  
10 gældende skud uden prøveskud 

 

Pris : 

Kr. 30,00  incl. Patroner pr. skydning. 

 

Præmier: 

En  præmie til 1. pladsen og en trøstepræmie til sidste så der er noget til alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger kan fås på tlf.   74 42 14 99  Ove Hansen 

   eller 74 41 63 19  Eigil Chr. Lorenzen 
 

 

TILMELDINGSSKEMA til 

BYMESTERSKAB I SKYDNING . 

 

 

Navn                                                        Gevær                Pistol         Ønsket skydetid 

 

 GA GS GF  PA PP  

        

        

        

        

        

        

 

 

Navn :…………………………………………………… 

 

Adresse :………………………………………………… 

 

Tlf.:………………………..    E-Mail: .....................................  

 

Senest d. 21. november 2018.  


