
 
 

                                                                                                                            

Skydebaneforeningen Aarhus indbyder til den traditionsrige 

nytårsskydning på Aarhus skydebane i Skibby, lørdag den 

14-01-2017. 

Der vil som der plejer, være klar suppe og gule ærter i 

gryderne samt alt hvad der tilhører. 

 
Skydebaneforeningen Aarhus har den store glæde og fornøjelse at indbyde alle skytter og familier til den traditionsrige nytårsskydning 

på 200 m langdistance banerne på Skibby. Indbydelsen er til alle inden for DGI Skydning i hele landet. 

 

Program. 

Vi starter med skydning kl. 9.00 og mens nogen nyder sin morgen kaffe, går andre på banen og starter skydningen, der bliver 

konkurreret i fire discipliner, børn, juniorer, liggende skytter og fritstående skytter. Vi slutter af med en skydning, som mange ser frem 

til, nemlig CUP skydningen, hvor man trækker lod mellem skytterne, så de mødes to og to, bedste skytte af de to går igen videre og 

møder en anden skytte, og sådan bliver vi ved indtil der kun er to skytter tilbage i hver gruppe, som skal mødes i en finale og herefter  

kårer vi samtlige vindere, også af de øvrige skydninger. 

 

Når vi har overstået alle skydningerne, ca. kl. 13.00 bliver den store suppegryde fundet frem og sat på bordet og de faste frivillige 

hjælpere i køkkenet, står klar til at fylde tallerknerne. Der kan vælges mellem gule ærte og klar suppe m. boller og hvad dertil hører, 

og vi kan garantere  jer, at ingen forlader bordet før alle har spist sig mætte. Vi glæder os til en nytårsskydning  hvor der vil blive spist 

op, hvilket vi nu ikke tror der bliver, men det vil glæde os hvis det skulle ske. 

 

Præmier. 

Guld, sølv og bronze i alle klasser og ellers præmier til hver 4. 

 

Indskud. 

Alle skydninger er for en samlet pris på 70.00 kr. pr. skytte. Gule ærter / Klar suppe og hvad dertil hører koster pr. skytte 100 kr. og 

det er inklusiv 2 øl og 2 snaps til hver, børn og juniorer halv pris for mad og selvfølgelig ingen øl og brændevin, men derimod 2 

sodavand til børn og juniorer. 

Under spisningen vil Skibbys årspokaler også blive uddelt. 

 

Vi har ca. plads til 70 skytter  og pårørende så det er bare om at tilmelde sig hurtigst mulig, da princippet er først til mølle 

 

Tilmelding er bindende og senest 2 dage før stævnet.  

 
 Tilmelding til Birgit lykke på tlf.: 86169286 / 30642185. Mail birgit.benny.lykke@mail.tele.dk eller  Lars Sønnichsen tlf.: 

86571731 / 23327131. Mail brittaoglars@privat.dk  
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