
 

GundsøCup 
15m cal.22 og luftgeværstævne 

7. – 10. januar 2015 



Tilmelding, forudbestilling 

Tilmelding foregår på www.skydetilmelding.dk eller 

 Telefon:  2119 4802 

 E-mail:    jens@skyttegraven.dk 

NB!  Hvis der er skytter, der ikke har bestilt skydetider, må der påregnes 
ventetid. 

Der skydes efter DDS’s regler 

Skydetider 

Onsdag, den  07. januar 2015, kl. 18.00 - 21.30 

Torsdag, den  08. januar 2015, kl. 18.00 - 21.30 

Fredag, den  09. januar 2015, kl. 18.00 - 21.30 

Lørdag, den  10. januar 2015, kl. 09.00 - 15.00 

 

Skydebanen 

Skydekælderen, Gundsølillehallen 
St. Valbyvej 248 A Gundsølille, 4000 Roskilde 
 

Våben 

Der skydes med - de af DDS - godkendte våben.  
Våbenkontrol kan foretages. 

 

Program 

Der skydes efter Skyttebogens bestemmelser i følgende klasser: 

 Børn 

 Juniorer 

 Ung 

 Senior klasse 

 Veteran 
 Åben klasse 

 
 

 

Mesterskab 

Der skydes mesterskab. 
 

 

Indskud - hovedskydninger 

Børn & Juniorer Kr. 40,00 
Øvrige klasser Kr. 60.00 

http://sp3.skydetilmelding.dk/Staevne/Indbydelse.aspx?ID=420


 

Indskud - mesterskabsskydninger 

Mesterskab  Kr. 25.00 
 

Optælling af skiver 

Skiverne vil blive kontrolleret på RIKA-skivebedømmer og resultatet herfra 
er gældende. Ved anke tælles den berørte skive tre gange, resultatet 
herfra kan ikke ankes.  
 

Præmier – til skytter 

Der vil være præmier i forhold til deltagerantal. 
Voksne klasser (SEN, ÅKL, VET) kan blive sammenlagt ved deltagerantal 
på mindre end 3 skytter.  
Dog vil der altid være præmie i klasser der har deltaget skytter i.  

 

Forplejning 

Gundsølillehallens cafeteria vil være åben under skydningerne. Her vil der 
være mulighed for at købe: 
Kaffe/Te 
Øl/vand 
Diverse slik 
Pomfritter, pølser, toast m.m. 

 
I skytternes opholdslokaler vil der være kaffe, te og varm kakao til fri 
afbenyttelse, samt hjemmebagt kage. 

 

Resultatoversigt 

Du vil på skydedagene kunne følge resultaterne på foreningens 
hjemmeside på: www.skyttegraven.dk  
Her vil den færdige resultatliste være tilgængelig senest søndag den 12. 
januar 2015 kl. 21.00. 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Gundsølille Skytteforening  
Aktivitetsudvalg under Gundsølille SG&IF 

 St. Valbyvej 248, Gundsølille 4000 Roskilde 
 

www.skyttegraven.dk 

Formand.: Jens Kristian Andreasen 2119 4802 
E-mail: jens@skyttegraven.dk 

 

 


