
 

Til BK & Juniorer 
 

Gundsølille den 30. januar 2017 
 
 
 
 
Tiden nærmer sig hvor jeg skal oplyse hvem der ønsker at deltage i DM vinter 2016 i Vingsted 
Ungdoms DM bliver afviklet 17.-19. marts 2017. 
Der er fri tilmelding til DM så alle kan tilmelde sig. 
 
Der er ikke fælles transport til stævnet så vi skal køre i egne biler. 
Vi kører fra Gundsølillehallen fredag ca. kl. 16:30 og forventer hjemkomst søndag ca. kl. 19:00 
Det betyder at vi mindst skal have 2-4 biler af sted afhængig af hvor mange der ønsker fællestransport.  
Jeg transporterer våben m.m.. og kører tidligt hjemmefra da jeg har et familiebesøg på vejen. 
 
Økonomisk er der også sket ændringer hvilket betyder at skytterne/foreningen selv skal afholde en større del af 
udgifterne. Det kan betyder at der kan blive tale om en brugerbetaling for: 

 Skytterne op til 650 kr. 

 Forældre op til 1.200 kr. 
Fællesbestillingen vil være i 3-4 sengs værelser med bad og toilet uden den opredning. 
Som sidste år deltager vi ikke i fællesspisningen lørdag aften, men samles i stedet i opholdslokalet hvor vi får noget 
mad udefra. 
Fredag sørger man selv for at spise aftensmad. Når vi mødes i Vingsted kl. ca. 19:30/20:00 hygger vi os med chips, slik, 
sodavand og hjemmebagt kage. 
 
Der er også mulighed for selv at booke værelse - hvis man gør det vil jeg gerne have besked. Det vil reducere 
fællesudgiften for de berørte personer. 
Hvis det ønskes vil det være en god ide allerede nu at reservere da man så er sikker på at få det værelse man ønsker. 
Bookingen foregår ved at benytte følgende link (der betales når man booker.) senest d. 26. februar på 
https://events.dgi.dk/- Søg på nr.: 201700760315 
 
Jeg forventer at følgende skytter er udtaget på foreningsholdet (riffel .22 og luftriffel), jeg ved pt. ikke hvem der er 
udtaget på landsdelsholdet. 

 Ibi Wendelbo Toft 

 Josefine Jørgensen 

 Jacob Bjerre Cordtz 

 Malthe Ribergaard Blak  

Som tidligere nævnt skal vi have uddannet nogle hjælpere. Jeg har fået tilsagn fra et par stykker. Der bliver snarest 
arrangeret et kursus. 
Sidsel Bjerre Andersen har allerede givet tilsagn om at "styre" børnene når de ikke er på banen men det vil hun sikkert 
gerne have hjælp til. 
 
Da vi vil forsøge at få værelser over 15m skydebanen er det vigtigt at jeg - inden fredag den 10. februar 2017 - får 
oplyst hvem der kan/ønsker at deltage og i hvilken for det skal foregå. Nogle har allerede givet tilsagn men her vil jeg 
gerne have en bindende tilsagn. 
 
Under DM kan man komme til at skyde op til 5 gange. Men man kan "kun" forhåndsreservere en hovedskydning til 
salonriffel og en til luftriffel. Hvis man så her skyder godt kan man komme til at skyde mesterskabsskydning og evt. 
finale.  
 
 
Husk alle kan deltage i DM. 
 
Indbydelsen og overnatningspriser vedlagt. fra DGI vedlagt 
Har I spørgsmål er i meget velkommen. 
Venlig hilsen Jens Kristian Andreasen 

https://events.dgi.dk/

