Velkommen til Skyttefest

PROGRAM:
Kl. 09.00: Skyttebrødrene samles ved Sønderborg Skyttekreds klubhus på
Skydebanevej. Skyttekongen 2019, Viggo Ravn er vært ved et
morgentraktement i det opslåede telt på gårdspladsen.
Kl.10.30: Kongeskydningen for Skyttelaugets medlemmer starter.
Skyttekongen skyder først,
derefter oldermand, formand,
De øvrige skyder i nummerorden.
Kl.12.00: Kongeskydningen slutter.
Kl.12.15: Samling foran klubhuset.
Skyttekongen 2020 kåres.
Kl.12.45: Skyttefrokost i teltet for Skyttelaugets medlemmer.
Alle skyttebrødre møder i uniform.
Ca. Kl.15.30: Afslutning med præmieoverrækkelse
Fanen rulles ind.

Forskydninger.
Afholdes inden skyttefesten for alle Borgerforeningens medlemmer på
Skyttekredsens 50 meter baner på følgende dage kl.18.00 -20.00.
Tirsdag den 21. juli.
Tirsdag den 28. juli.
Tirsdag den 4. august.
Gæster der er fyldt 15 år, er velkommen og deltager i en særlig præmierække.
Priser
Forskydningerne
Skyttefrokosten inkl. skydning

kr. 30,00 for 3 skud
kr. 200,00 inkl. 2 øl og 1 kylling

Tilmelding og betaling til kongeskydning og frokost, foretages ved én af de 3
forskydninger.
Tilmeldingsblanket og direktiv for den nye skyttekonge er vedlagt.

Skydereglement
Forskydning herrer.
For Borgerforeningens mandlige medlemmer.
Der skydes på skiver med elektronisk markering på 50 m. bane.
Der skydes en serie med 3 geværer. (Eet skud pr. gevær).
Alle kan afgive så mange serier, som man ønsker.
Ved pointlighed, er det det sidste afgivende skud – derefter det andet
afgivende skud som er gældende.
Den bedst afgivne serie, er vinder af forskydningen, den aften.
Det er kun muligt at vinde een ordinær forskydningspokal pr. medlem.
Den skytte, som har deltaget i alle 3 forskydninger og som har opnået
bedste samlede gennemsnit, vinder pokalen: ”Bedste Forskydnings
Skytte”.
Ved pointlighed er det sidste afgivende skud- derefter det andet afgivende
skud ved den sidste forskydning, som er gældende.
Kun pokaler til Borgerforeningens medlemmer.
Gæster er velkomne og skyder i en særlig præmierække.
Alle der er fyldt 15 år kan deltage.
Forskydning damer.
For Borgerforeningens kvindelige medlemmer.
Der skydes på skiver med elektronisk markering på 50 m. bane.
Der skydes en serie med 3 skud fra samme gevær.
Alle kan afgive så mange serier, som man ønsker.
Ved pointlighed, er det det sidste afgivende skud – derefter det andet
afgivende skud som er gældende.
Den bedst afgivne serie, er vinder af forskydningen, den aften.
Det er kun muligt at vinde een ordinær forskydningspokal pr. medlem.
Den skytte, som har deltaget i alle 3 forskydninger og som har opnået
bedste samlede gennemsnit, vinder pokalen: ”Bedste Forskydnings
Skytte”.
Ved pointlighed er det sidste afgivende skud- derefter det andet afgivende
skud ved den sidste forskydning, som er gældende.
Kun pokaler til Borgerforeningens medlemmer.
Gæster er velkomne og skyder i en særlig præmierække.
Alle der er fyldt 15 år kan deltage
Kongeskydning.
For skyttelaugets medlemmer.
Der skydes på skiver med elektronisk markering på 50 m. bane.
Der skydes en serie med 3 geværer. (Eet skud pr. gevær).
Der afgives kun een serie.
Nr.1. bliver skyttekonge, nr.2. kronprins og nr.3.prins, som alle modtager
vandrepokal.
Nr.1,2 og 3 modtager desuden pokal og medalje til ejendom.
Nr.4-10 modtager vin-præmie.
Der er desuden pokal og præmie til bedste skytte over 60-og 70år samt til
skytte med bedste plet.
Ved pointlighed, er det sidste afgivende skud – derefter det andet
afgivende skud, som er gældende.
Udg. . juli 2020

Til Borgerforeningens medlemmer.

Indbydelse
til

Kongeskydning
Lørdag den 8. august
2020
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