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Indbydelse til Sønderjydsk Mesterskab på 50m. 2020 
 

Riffeludvalget indbyder til Sønderjydsk Mesterskab på 50 m. Stævnet afvikles på Grænseegnens Skytteforenings     
50 m bane i Kruså ved Grænsehallerne. Telefon under stævnet 23 47 43 70. 

 Lørdag den 22. aug. kl. 09.00 – 17.00 og søndag den 23. august kl. 8.30 – 14.00. 

                Bemærk – Børn og Junior skyder kun lørdag. 
                Finale Børn og Junior lørdag 22. aug. Hovedskydning og mesterskab skal være 
                afsluttet senest kl.16.00 for at kunne deltage i finalen.  

 
    Finalerunde for Stillingsskytter vil blive afviklet søndag eftermiddag den 23. aug. 
 

 Indskud er følgende: For Hoved- og Mesterskabsskydning. 
 

BK – og Juniorklasse  kr. 55,00 
Øvrige klasser  kr. 75,00 
 

Indskud betales under stævnet. Mesterskab kan skydes under hele stævnet og skal forudbestilles. 
 
Finaleskydning: 
 
Final BK- og Juniorklasser: Lørdag                 Finale Stillingsskytter:  Søndag                                                                                                                    
De 6 bedst placerede Børn og           De 10 bedst placerede Stillingskytter skyder: 
De 6 bedst placerede Junior skyder:                    Frit antal prøveskud inden for 4 min.                                                                                                 
Frit antal prøveskud inden for 4 min.                   5 skud knælende, skydetid 4 min. samlet markering. 
5 skud, skydetid 4 min. samlet markering.           5 skud stående 45 sek. pr. skud, 
5 skud, skydetid 45 sek.pr. skud,            markering efter hvert skud.  
markering efter hvert skud. 
 
Ved pointlighed på 1., 2. og 3. pladsen, foretages omskydning med 3 skud, skydetid 45 sek. pr. skud. Ved fortsat po-
intlighed, foretages omskydning med 1 skud ad gangen indtil pointforskel foreligger. 
 
Finalerne, samt omskydning bliver skudt med 1/10 markering. 
 
Dispensation kan gives på ovennævnte datoer, men kun hvis man har andet ærinde i DGI skydning eller DGI-Sønder-
jylland. Skydningen skal foregå på overnævnt bane før tid og man kan ikke deltage i finalen. 
 
Præmier: Efter deltagerantal i hver klasse. Der bliver grundet Covid-19 ikke uddelt præmie på dagen 
 
Ekstra: Der stilles ikke materiel til rådighed til benyttelse på banen grundet covid-19. 

Skytterne skal selv have reglementeret støtte/måtte med til eget brug 
 
Tilmelding  Sendes på vedlagte skema til: 

 
fbk@city.dk   
Finn Becker-Kristensen 
Egevej 19 
6330 Padborg 
  21 61 20 14  
 

og skal være indgået senest fredag den 15. aug. 2020 
Pokaler vundet ved Sønderjydsk mesterskab 50m. stævnet 2019 bedes afleveret til stævneledelsen: 
Kredspokal: Børn/Junior: Sønderborg – Voksne: Grænseegnen – Sønderjydsk Mester: Jens Faurbye Vojens 
 
P.S Sønderjydsk Mesterskab vil blive afviklet på elektronisk markering. 
 

Med venlig hilsen 
Riffeludvalget 
Johan Christiansen 


