
 
 

Riffel Terrænskydningi Klitmøller søndag den 15. april 2012 
 

Terrænskydningen fra NM 2011  
kan nu prøves af alle! 

 
Da mange har ytret at det kunne være spændende at prøve kræfter med en rigtig NM skydning, er det en 
fornøjelse for DDS Thy-Mors at kunne indbyde alle til denne udfordring .  
 
Sagt af landsholdsskytter om NM-skydningen: 

• En god og udfordrende skydning.  
• Én af de smukkeste NM-skydninger skudt på dansk jord. 
• Sjældent har jeg set så godt instruerede markører og andre hjælpere. 
• Godt med ekstra pres og udfordring med publikum på tribunen på station 7. 

 
Deltagere   Landsdelsforeninger:  10 mands seniorhold 
                                                                    4  mands ungskyttehold 
                                                                    3  mands veteranhold, samt                              
                      Foreninger:                med 4 mands foreningshold 
 
 DDS´s geværterræn-turnering (4 skytter). HUSK at udfylde holdkort, inden     
                             første skytte går ud.  
                             
Omfang               Skydningen omfatter indskydning og 7 stationer. 

 Inderringsmarkering vil blive anvendt. 
                        
Præmier              Medaljer til bedste Landsdelsforeningshold , ungskyttehold, veteranhold, foreningshold.         
                             Forudsat deltagelse af min 3 hold i pågældende gruppe. 
                             Individuelle præmier efter deltagelse i alle klasser.  
                              
Indskud               Junior kr. 45,00 
                             Øvrige kr. 65,00  - Ingen holdindskud. 
 
Mødested            Skydehuset i terrænets nordlige del. Det grønne hus. 

Ændring af hold opstilling, med skytte nr. og klasse skal 
skriftlig afleveres på kontoret senest 30 min. før skydetid. De forskellige hold behøver 
ikke at gå samlet, når blot holdet er navngivet inden første skyttes start. 

 
Tilmelding           Med navn og skytte nr., samt ønske om skydetid senest den 4. april 2011 

      
Lisbeth Andersen 

Hornstrupvej 8, Kallerup 
7700 Thisted 

Tlf. 97 93 10 85 
E-mail: dds-thy-mors@skytten.dk 

                           NB. Skytter, der har fået tildelt skydetid, vil blive afkrævet indskud, såfremt der 
                                   ikke er meldt fra senest 8 dage før stævnet                                                                      
 
Banelægger  Egon Christensen og Peder K. Jørgensen 
                                                               
Kantine              Der kan købes kaffe, øl, vand, pølser m.v. ved Skydehuset. 
 
Vejret                 Skulle dette være tvivlsom, kan vi på dagen kontaktes fra kl. 7.00 på tlf. 20 23 80 78 


