Vi afholder igen MORSØ MESTERSKAB
Der skydes om Morsø Folkeblads vandrepokaler!
Det er på 15 m gevær på banerne Ørndrupvej 53, 7960 Karby.
I skal stille et hold på 4 personer, (og max en aktiv skytte pr. hold) Er I ved landbruget, I et
firma, nogle naboer, eller måske nogle venner eller familie, så skynd jer, at tilmeld jeres hold!
Der skydes indledende runder:

onsdag
torsdag

d. 30. januar kl. 19.00
d. 31. januar kl. 19.00

Det er valgfrit hvilken aften, I vil skyde indledende runde, så sæt kryds ved tilmelding, hvilken
aften der passer jer bedst. Hvis det er muligt sæt gerne flere krydser.

onsdag

d. 06. februar kl. 18.00 er der finaler!(Tidspunkt dog afhængig af antal hold)

Der skydes både i A og B finalen om en vandrepokal, og der er GULD, SØLV OG BRONCE til alle
på holdet.
FORLØBET BLIVER SÅLEDES: Hvert hold tildeles en bane således at der er én skytte på banen
af gangen fra hvert hold. Den bedste halvdel holdene kommer i A finalen og resten i B finalen.
PRIS KR. 175 pr. pers. Et hold består af 4 pers.! – 700 kr. pr. hold
(Inklusiv patroner til både kvalifikationen og A eller B finalen og kaffe/kage i rigelige
mængder)
TILMELDING: Til Mathias Engelst senest:
FREDAG D. 25. januar
På mail til engelst.m@gmail.com
Indbetaling af gebyret på 700,00
Konto nr.: 9100 - 102 56 188 38 / Mobilepay: 51 43 47 49
MØD TALSTÆRKT OP TIL DISSE UFORGLEMMELIGE AFTNER, HÅNERET ER TILLADT.
Med sportslig hilsen
Karby Skyttekreds
SE BAGSIDE!

TILMELDING TIL
Morsø Mesterskab 2019
HOLD NAVN:

Holdleder og kontaktperson:

Tlf.

Adresse:

E-mail:

Holdkort
Fødselsdato

Navn

*Links (Sæt kryds)

*Man er som regel “links skytte”, hvis man skriver med venstre hånd

Vi ønsker at skyde indledende runde:
Sæt gerne flere kryds.

 onsdag
 torsdag

d. 30. januar kl. 19.00
d. 31. januar kl. 19.00

Pengene for holdet bedes indsat på konto nr. 9100 - 102 56 188 38 / Mobilepay: 51 43 47 49
Skriv meget gerne holdnavnet på overførslen!
PRIS 175 kr. pr. pers. - 700 kr. pr. hold

Tilmeldingen sendes til:
Mathias Engelst
Grønnegade 23, 2.TH
7900 Nykøbing M
Tlf: 23 84 83 96
Mail: engelst.m@gmail.com

