
 
Sted: Ballerup Skytteforening 
 Skyttehuset 
 Råmosevej 40 
 2750 Ballerup 
 Tlf. 44 97 16 62 
 
 
Tilmelding: Foretages på www.Skydetilmelding.dk senest tirsdag den 2. juni kl. 

16.00 eller på mail til balskyt@live.dk. 
 
 
Forplejning: Der kan købes øl, vand, kaffe, pølser, mv. 
  
 
Resultat: Der udsendes ikke resultatliste efter stævnet. Resultatliste opdateres 

jævnligt på vores hjemmeside www.balskyt.dk under stævnet og endelig 
resultatliste vil blive lagt på hjemmesiden, når klassificeringen er 
kontrolleret af Landsdelsforeningens KAP-person. 

 
 
Ammo: Der kan købes kaliber 22, grovpistol/-revolver og langdistancepatroner 

på stedet.  
 
 
Stævnejury: Jan Guldbrandsen, Nicolai Espersen og Bent Kruse 
 

 
 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på telefon 39 62 18 19 
 

 
 

Ballerup Skytteforening 

 

inviterer til stævne på 

 

25 m pistol  

 

50 og 200 m riffel 

+ 

STORE SKYDEDAGS-SKYDNINGER 

 

 
 

4. + 5. + 6. juni 2015 



25 m Pistol 
 

Der skydes efter Skyttebogens bestemmelser og klasseinddeling 
 
 

Skydetider: Torsdag:  Fin + Grov kl. 17.00 og 18.00 
  Standard kl. 19.00 
 
 Fredag:  Fin + Grov kl. 14.00 og 15.00 

Standard. kl. 16.30 
 

Lørdag:  Standard kl. 9.00 
Fin + Grov kl. 11.00 – 12.00 og 13.30 

 
Markering: Manuel markering efter hver 10. skud. 
 
 
Indskud: BK og JUN kr. 40,00 
 Øvrige kr. 60,00 
 INGEN mesterskabsskydninger 
 
 
Præmier: Der uddeles pokaler i BK-klasserne og gavekort (Inspiration) til øvrige 

præmiemodtagere.  
 
 Ved mindre end 3 deltagere i en klasse forbeholdes retten til at 

sammenlægge klasser. 
 
 I BK klassen uddeles præmie for hver påbegyndte 5 deltagere og i øvrige 

klasser for hver påbegyndte 6 deltagere. 

 

 

 
 

 

50 og 200 m Riffel 
 

Der skydes efter Skyttebogens bestemmelser og klasseinddeling. 
 

På bane 9 og 10 på 50 m og på bane 1 på 200 m kan skydes Stående med anlæg. 
 
 
Skydetider:  Torsdag  kl. 17.00 – 20.30 med start ca. hver halve time 
 
 Fredag  kl. 14.00 – 17.30 med start ca. hver halve time 

 
Lørdag kl. 09.00 – 14.30 med start ca. hver halve time 
 
(Skydetiderne 10.00 – 12.00 på 50 m riffel er forbeholdt Store Skydedags 
deltagere)  
(Skydetiderne 11.00 – 13.00 på 200 m riffel er forbeholdt Store 
Skydedags deltagerne)  
Hvis skydeholdende, der er forbeholdt Store Skydedagsskytterne ikke er 
fyldt op, kan andre deltagere skyde på disse hold. Tilmelding på dagen.
  

Markering: Der skydes på elektroniske baner med markering efter hvert skud. Sius 
Ascor Laserscore på 50 m og Kongsberg på 200 m. 
 

Indskud: BK og JUN kr. 40,00 
 Øvrige kr. 60,00 
 Mesterskab – alle – KUN 50 m riffel kr. 25,00 
 
Præmier: Der uddeles pokaler i BK-klasserne og gavekort (Inspiration) til øvrige 

præmiemodtagere. Der uddeles præmier i ALLE klasser uanset antal 
deltagere. I BK klassen uddeles præmie for hver påbegyndte 5 deltagere 
og i øvrige klasser for hver påbegyndte 6 deltagere. 

 
Medaljer: I mesterskabsklasserne uddeles guldmedalje til vinderen af hver klasse og 

herefter yderligere medaljer for hver påbegyndt 5 deltagere i klassen. 
Dog max 3 medaljer i hver klasse.  


