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Dato AS-skydninger med fed skrift Eksterne stævner/tilmelding/bemærkninger 
 
 

Lørdag d. 17. marts 1. skydedag, 200 m 1. xxx, 3x5 skud Tilmelding til Finn@Scheibye.dk til kaffe og kage! 

Lørdag d. 24. marts 300m, 15 skud liggende, 1. Foss  

Skærtorsdag d. 29. marts Vigersted geværterrænskydning?? Tilmelding til mhammer@post3.tele.dk 

Påskelørdag d. 31. marts 200 m. 3x5 skud, 2. xxx  

Lø.-sø d. 7. -8. april DGI DM 15 m riffel, Vingsted Udtagne skytter 

Lørdag d. 7. april 300m, 15 skud liggende, 2. Foss  

Lørdag d. 14. april 300m, 15 skud liggende, 3. Foss  

Onsdag d. 19. april 300 m aftenstævne?? 3x5 + (3+3+4) Nyt nordisk prog. Tilmeld på banen 

Lørdag d. 21. april 200m, 3x5 skud, 3. xxx  

Lørdag d. 28. april 200 m. 3x5 skud, 4. xxx  

Lørdag d. 5. maj 300 m Collet 3x10 skud Evt. som en del af KSF åben, se nedenfor 

Lø.-sø. d. 5.-6. maj KSF åben, 300m ½-match & 40/60 ligg. Finn@Scheibye.dk for info 

Lørdag d. 12. maj P7 træning, 3x5 skud, 200m, 5.xxx Dansk hovedskydning under kommando 

Onsdag den 16. maj 300 m aftenstævne?? 3x10 eller 15 ligg./Nord. prog. Tilmeld på banen 

Lørdag d. 19. maj 300 m træning P7 Svensk hovedskydning under kommando 

Lørdag d. 26. maj P7 træning, 200 m 3x5 skud, 6. xxx Dansk hovedskydning under kommando 

Onsdag den 31. maj 300 m aftenstævne 3x10 eller 15 ligg./Nord. prog. Tilmeld på banen 

Lørdag d. 2. juni 300 m træning P7 Svensk hovedskydning under kommando 

Lørdag d. 9. juni P7 træning, 200 m 3x5 skud Dansk hovedskydning under kommando 

Lørdag d. 16. juni AS-P7 2015, Kalvebod & Sandbjerg Udtagne skytter 200 m, 300 m pistol og terræn  

Onsdag den 20. juni 300 m aftenstævne?? 3x10 eller 15 ligg./Nord. prog. Tilmeld på banen 

Lørdag d. 23. juni 200m 3x5skud. Sidste skydedag Point til Schmiegelow pokalen tæller dobbelt. 

 

Træningstid lørdag kl. 13.00 – 16.00, hvor vi mødes på 200m eller 300m banen afhængig af dagens 

skydning. Vi har fem baner til rådighed og kan tilkøbe ekstra, hvis der er trængsel. 

Efter skydningen mødes vi i SKAK-huset, hvor vi over en kop kaffe rengør våben, diskuterer 

træningsmetoder, resultater samt løst og fast. Ammunition kan efter aftale købes hos undertegnede. 

Åbne stævner indgår i skyttekongeskydningen, men tæller kun til foreningens pokalskydninger, hvis 

skydningen er skudt på foreningens træningsdag. Efter aftale med Morten Hammer kan skydninger til 

pokalskydninger og skyttekongeskydningen i enkelte tilfælde skydes søndag. 

Der bliver ikke udarbejdet en officiel vagtliste, men hvis jeg ikke selv er på banen kl. 13.00, aftaler jeg 

nærmere med en anden AS skytte. 

 

Med skyttehilsen og vel mødt! 

 

3745 Finn Scheibye 


