
 

Videbæk Skytteforenings skydebaner er i kælderen i Videbæk Idræts- og Fritidscenter, 
Vestervang 28, 6920 Videbæk. Stævnetelefon: 30 50 02 60 

 

Videbæk Stævne 2013 
 

Videbæk Skytteforening indbyder til 15 m stævne på vore renoverede baner.  
Tirsdag den 29. oktober – søndag den 3. november 

 

Skydetider cal. 22 pistol og luftpistol: Onsdag den 30. oktober kl. 18.00 – 21.00 

(Skydetider fredag og lørdag skal forudbestilles, for 
pistolskytter) 

Fredag den 1. november kl. 16.00 – 20.00 

Lørdag den 2. november kl. 16.00 – 18.00 

Skydetider cal. 22 riffel og luftriffel: Tirsdag den 29. oktober kl. 18.00 – 21.00 

Bemærk: Begrænsede antal skydetider tirsdag og 
onsdag. Onsdag kan der forekomme pistolskydning 
samtidig med riffelskydning. 

Onsdag den 30. oktober kl. 18.00 – 21.00 

Lørdag den 2. november kl. 9.00 – 15.00 

Søndag den 3. november kl. 9.00 – 15.00 

 

I tilfælde af udsolgte skydetider, kan der evt. udvides med skydetider torsdag d. 31. oktober. 
 

Det er muligt at låne luftriffel og luftpistol hos os. 
 

Priser: Hovedskydning: Børn, ung og junior 50,- 
  Øvrige 65,- 
 Mesterskab: Alle 30,- 

Bemærk: Der kan ikke betales med Dankort. 
 

Tilmelding: Pr. E-mail: skyd.nu@gmail.com, med følgende oplysninger: 
 - skyttenummer 
 - våbentype 
 - HS + M (for riffel) – ønske om pause imellem eller ej. 
 - ønsket skydetid 
 Evt. kontaktnummer. 
 

For at I kan få de skydetider I ønsker, beder vi jer tilmelde så tidligt som muligt. 
Skydetider bliver tildelt i den rækkefølge vi modtager dem. 
 

Præmier: 
Hovedskydning:  I forhold til deltagerantal. 
 Sammenlægning af klasser kan forekomme. 
 Reducerede præmier ved færre end 4 skytter i en klasse. 
 Pokaler til BK/JUN – gavekort til øvrige klasser. 
 

Mesterskab:  Der skydes om guld, sølv og bronze i børne- og juniorklasserne. 
 Der skydes om guld i øvrige klasser. 
 

Regler og klasseinddeling jfr. Skyttebogen er gældende under stævnet.  Klassekort skal kunne forevises på 
forlangende. Der køres med flydende udskiftning. Resultatlisten kan ses på http://www.skyd.nu 
 

Med venlig hilsen Videbæk Skytteforening 

mailto:skyd.nu@gmail.com
http://www.skyd.nu/

