
      

  RANDERS SKYTTEKREDS 
Kærgade 117 C, 8940 Randers SV – tlf. 86 434456 

E-mail: rsk@randersskyttekreds.dk    Hjemmeside: randersskyttekreds.dk 

 
 

V E T E R A N T R Æ F  
 
 
Randers Skyttekreds indbyder til vores årlige traditionelle 15 m veteranstævne med cal. 22 riffel 

søndag den 1. november 2015 kl. 0900  
 

Alle skytter m/k der er fyldt 50 år indbydes til at deltage i stævnet. Skytterne opdeles i fire 
aldersgrupper som flg.: 
 
Gruppe A: fyldt 50 men ikke 60 år.  Gruppe B: fyldt 60 år men ikke 70 år.  Gruppe C: fyldt 70 år men 
ikke 80 år.  Gruppe D: 80 år og derover. 
 
Regler:  Der skydes 2 skydninger à 20 gældende skud. Det samlede resultat giver placeringen. 

  DGI skydnings regler for 15 m skydning som anført i Skyttebogen vil være gældende. 
  Der skydes på Sius Ascor elektronisk markeringsanlæg. 
 Gruppe D (fyldt 80 år) må anvende både albue- og geværstøtte. Øvrige rem med albuestøtte. 
 
Indskud:   Kr. 50,- for begge skydninger.  
 
Præmier:   Imerco-gavekort i alle klasser i forhold til antal deltagere. 
 
Holdkonkurrence:  Foreningskonkurrence, hvor de 4 bedste resultater fra én forening tæller - 
 uanset klasse. Skytteforeningen DSB/ASF medbringer holdpokalen. 
 
Festskydninger:  Serier på forskellige festskydningsskiver. To præmier for hver solgt serie á 

12 skiver. Kr. 10.- pr. skive - og ingen prøveskud. 

Middagspause kl. 1200: Ved tilmeldingen kan der bestilles flæskesteg m/tilbehør til ca. kr. 100,-. 
Ved tilmelding på www.skydetilmelding.dk tilmeldes der automatisk til 
flæskesteg. Ønskes ikke flæskesteg, da besked til Bjarne Dam Nielsen. 

Tilmelding:   Foretages senest onsdag d. 28. oktober 2015 på www.skydetilmel-
ding.dk eller til Bjarne Dam Nielsen på tlf. 51603213 - men dog helst 
på e-mail bdn48@kabelmail.dk med oplysning om alder på stævne-
dagen. 

Vel mødt til veterantræf søndag den 1. november 2015 – hvor der er Gammel Dansk til de morgen-
friske og også til dem, der kommer lidt senere. 

 
Med skyttehilsen 

RANDERS SKYTTEKREDS 
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