
Jens Kristian Andreasen og Sidsel Bjerre Andersen vil være Gundsølille skytternes hjælpere under 
15m DM. Jytte Kristoffersen hjælper under holdskydningerne 
Herudover forventer jeg, at skytternes forældre hjælper i det omfang, hvor det er nødvendigt. 
 
Som tidligere nævnt vil der være en del egenbetaling. Endelig pris udregnes under stævnet - 
prisen er afhængig af, hvilken overnatningsform man har valgt. 
For skytter/forældre der har bestilt værelse uden opredning skal man huske at medbringe 
sengelinned,  håndklæder og toiletartikler. Der er dyne og hovedpude på stedet. (enkelt- og 
dobbeltværelser er med opredning, hvilket vil sige, at der er sengelinned og håndklæder) 
 
Skydetiderne er hovedskydning, og hvis det går godt, kan I også skyde mesterskab. Disse tider 
bestilles efter hovedskydningen. Hvis holdet kommer i finalen, betragtes dette resultat som 
mesterskabsskydning.  
 
Når vi har fundet et bord i opholdslokalet bliver vi der hele dagen.  
Senest 45 min før skytterne skal skyde, skal de indfinde sig ved bordet. 
 
Skytter og forældre sørger selv for forplejning  (for skytter/forældre der overnatter i 
Vingstedcentret er morgenmad inkluderet) Vi spiser pizza sammen lørdag aften 
Ved 15m banen og i Vingstedcentret er der en cafeteria, der har åbent hele dagen.  
 

 Program for weekenden er ca. 
o Onsdag den 15. marts kl. 18:00 - informationsmøde 

 For børn og forældre. Vi skal gøre riflerne rene, skyde dem ind og hygge os, 
medens vi taler om, hvad der skal foregå i weekenden 

o Fredag den 17. marts 
 Kl. 20:00 - mødes vi i opholdslokalerne ved 15m banerne, hvorefter vi hygger 

os med kage, og hvad vi ellers har af lækre sager.  
 Ca. kl. 22:00 går vi til ro. 

o Lørdag den 18. marts:  
 Kl. 07:30 - spiser vi morgenmad og vi reserverer et bord i opholdslokalet ved 

15m banerne. 
 Kl. 10:50 - skal salonriffel holdet skyde, og holdet består af Ibi, Josefine, 

Malthe og Tom. 
 Kl. 15:15 - 15m salonriffel finale (hvis vi kvalificerer os) 
 Kl. 15:40 - skal Silje, Jacob og Bastian skyde med salonriffel 
 Kl. 19:00 - Fællesspisning evt. med Fløng-Hedehusene. Pizza m.m. 

o Søndag den 19 marts:  
 Kl. 07:30 - Morgenmad og vi reserverer et bord i opholdslokalet ved 15m 

luftbanerne. 
 Kl. 08:30  - skal luftriffel holdet skyde, og holdet består af Ibi, Josefine, Malthe 

og Jacob. 
 Kl. 10:50 - skal Tom og Silje skyde med luftriffel 
 Kl. 11:30 - skal Bastian skyde med luftriffel 
 Kl. 12:10 - 15m luftriffel finale (hvis vi kvalificerer os) 
 Kl. 15:00 - Finale individuelt (hvis vi har skytter, der har kvalificeret sig) 
 Kl. 16:00 - Præmieoverrækkelse 
 Kl. 16:30 - forventet afgang fra Vingsted skydecenter 

                                            


