DM i sortkrudt 2020
Lørdag d. 6.-og søndag d. 7. juni
Arrangør. Hardsyssel Sortkrudtsskytter.
Sted. Struer skyttekreds, Havnevej 24 7600 Struer
Klasser. Alle beskrevet nedenfor.
Vær opmærksom på, at lerdueskydning ikke er muligt.
Geværklasser M.L.A.I.C.:
1
Miquelet
2
Maximilian
3
Minié
4
Whitworth
8
Walkyrie (DAMER)
14
Tanegashima
15
Vetterli
16
Hizadai
36
Pennsylvania
37
Lamarmora
Pistolklasser M.L.A.I.C.:
5
Cominazzo
6
Kuchenreuter
7
Colt
12
Mariette
23
Donald Malson
28
Tanzutsu

Danske klasser M.L.A.I.C.:
50
51
53
54
55
56
57

De Meza
Kyhl
Remington
Kronborg
Sortkrudt Bagladerriffel
Smith & Wesson
Winchester

Alle pistolklasser kan skydes med tohåndsfatning, hvis skytten er
fyldt 55 ved stævnets start. Husk at anføre dette ved tilmelding.
Klubhuset:
Der vil være repræsentanter fra Hardsyssel Sortkrudtsskytter til
stede fredag fra kl. 15.00 og frem til stævnets afslutning søndag
Våbenkontrol:
Fredag d. 5. juni i klubhuset kl. 16.00-17.00
Lørdag d. 6. juni i klubhuset kl. 8.00-9.00
Søndag d. 7. juni i klubhuset kl. 8.00-9.00
Bespisning:
Der vil være mulighed for at købe mad til alle måltider.
Morgenmad og frokost lørdag og søndag koster 50 kr. pr gang.
Aftensmad fredag koster 70 kr. og festmiddag lørdag aften koster
150 kr.
Kaffe ad libitum koster 35kr.
Overnatning:
Der er begrænset mulighed for campering på området.
Alternative muligheder er Bremdal camping og Struer vandrehjem.

Tilmelding:
Senest tirsdag d. 5. maj
Tilmeldingsblanket finder du på vores hjemmeside:
http://hardsyssel-sortkrudt.dk/ og sendes til hss1878@outlook.dk
Husk at udfylde alle relevante felter på blanketten.
Du vil efter tilmelding og betaling modtage en bekræftelse pr. mail
(max 14 dage).
Tilmelding efter 5. maj vil blive imødekommet, hvis det er muligt,
men kan dog ikke garanteres.
Skyttelister og banefordeling vil hurtigst muligt efter
tilmeldingsfristen blive tilgængeligt på http://www.sortkrudt.dk/
Hvis du ønsker at opsætte en salgsbod kontakt da venligst
Hardsyssel Sortkrudtsskytter.
Priser
Fremgår af tilmeldingsblanketten men er ca. 100kr. pr klasse.
Betaling skal ske ved tilmelding til reg.nr. 9585 konto nr.
3498370577. konto i Nordea
Husk at angive navn. Tilmelding er først gældende når betaling er
sket.
Vi fra Hardsyssel Sortkrudtsskytter glæder os til at se jer. Vi ser frem
til et fantastisk stævne.
Mvh
Formand Christian Dalgaard
Hss1878@outlook.dk
T. 20823897

