
                                              

 

10 meter ”international-pap” luftstævne på riffel og pistol 
 

Da det ikke er muligt at tilmelde sig en turnering der tæller 
officielt, har vi taget initiativ til 10 stævner hen over sæsonen. 
Om man så vælger dem til at være hjemmebaneturnerings 
skydninger er op til jer selv. 
Gundsølilles skytter skyder i vides nyligt omfang deres 
hjemmebaneturnering til disse stævner. 
 
Vi skriver ”International-Pap” fordi vi tidligere har haft en del 
svenske skytter, og dem håber vi naturligvis at se igen  
 

Gundsø Pap Luft nr. 1  uge 41 søndag den 11. oktober 2015 
Gundsø Pap Luft nr. 2  uge 43 søndag den 25. oktober 2015 
Gundsø Pap Luft nr. 3  uge 45  søndag den 8. november 2015 
Gundsø Pap Luft nr. 4  uge 48  søndag den 29. november 2015 
Gundsø Pap Luft nr. 5  uge 50 søndag den 13. december 2015 
Gundsø Pap Luft nr. 6  uge 1 søndag den 10. januar 2016 
Gundsø Pap Luft nr. 7  uge 3 søndag den 24. januar 2016 
Gundsø Pap Luft nr. 8  uge 6  søndag den 14. februar 2016 
Gundsø Pap Luft nr. 9  uge 7  søndag den 21. februar 2016 
Gundsø Pap Luft nr. 10  uge 8  søndag den 28. februar 2016 

 

Skydetider: kl. 9,00, kl. 11,00, og evt. kl. 13,00. Vi har 6 baner, så hvis der er stor 

interesse udvider vi med ekstra tider. 

Klasser: Der skydes så vidt muligt efter Dansk Skytte Union`s gældende regler. 

Indskud: Kr. 50,00 (Gundsølilles skytters indskud dækkes af klubben) 

Regler: Der skydes i videst mulig omfang efter ISSF-reglerne. 

Præmier: Ingen. 

Resultater: Kan ses på Gundsølilles hjemmeside: www.skyttegraven.dk 

Tilmelding: Først til mølle, og senest onsdagen før den enkelte skydning. 

 Poul Lamhauge, poul@lamhauge.dk eller 4119 2007 

Adresse: Gundsølillehallen, Store Valbyvej 248, 4000 Roskilde 

Der skydes på Krüger kartonskiver med markedets bedste farvemætning, med en deraf 
følgende optimal kontrast. 

 
Du er også velkommen til at komme og skyde din luftturnering på ”egne skiver”. 

http://www.skyttegraven.dk/
mailto:poul@lamhauge.dk

