
 

 Det konkurreres i FIN, GROV, MILITÆR og REVOLVER

 Premiering i hver øvelse: 1. plass Gullmedalje +  kr. 1250, 2. plass Sølvmedalje + kr. 1000, 3. plass Bronsemedalje + kr. 750

 I tillegg blir 8 pengepremier á kr. 300 i hver av øvelsene trukket ut til resterende skyttere, uavhengig av resultat

 MESTER kåres ut fra skytterens 3 beste resultat sammenlagt og mottar et hederstegn for Mestertittelen

 

Lagskyting: Her melder hver skytter sin interesse i de øvelsene vedkommende ønsker å delta i. Det blir så trukket

3 skyttere som danner lag (random). Medaljer og diplom for 1. 2. og 3. plass

Startkontingent: per øvelse kr. 300 / kr. 100 for deltagelse i lag

Vi ønsker at flest mulig som planlegger å komme, melder seg på så raskt som mulig slik at vi får en oversikt over antall

starter og kan begynne å sette opp lag. Påmelding sendes pr epost til ordre@t96.no

Innbetaling må skje innen 18. november 2020 til kontonr.: 3240.06.08910 (Haugesund Pistolklubb)

Første lag starter fredag kl. 10:00 og siste lag er ferdig senest kl. 14:30 søndag. Premiering starter umiddelbart etter dette.

Det er fint om de av dere som har mulighet til å delta fredag enten om formiddag eller ettermiddag gir et signal om det slik

ordre@t96.no at vi får gjennom flest mulig skyttere i løpet av fredag og lørdag.

https://www.t96.no/ Det arrangeres Bankett / Julebord lørdag 5. desember kl. 19:00 i Kuleisen sine lokaler. Bordene dekkes med hvite duker og

levende lys. Det serveres velkomstdrink, juletallerken og dronning maud dessert. Salg av drikke. 

Servering ved bordene. Servitører og bartender fra Inventum .

kr. 300 kr. 100 kr. 300 kr. 100 kr. 300 kr.100 kr. 300 kr. 100 ØNSKET SKYTETID Antall Antall kr. 500

FIN Lag GROV Lag MILITÆR Lag REVOLVER Lag Fredag Lørdag Søndag øvelser lag Bankett/Juleb

ord

Totalt

 0 0 0 kr 0

Merknader :

EKSEMPEL:

 

 

 

kr. 300 kr. 100 kr. 300 kr. 100 kr. 300 kr.100 kr. 300 kr. 100 ØNSKET SKYTETID Antall Antall kr. 500

FIN Lag GROV Lag MILITÆR Lag REVOLVER Lag Fredag Lørdag Søndag øvelser lag Bankett/Juleb

ord

Totalt

 X X X X X X X X X X 4 4 1 kr 2 100

Merknader : Kan starte fredag morgen. Matallergi.

 

Påmelding til T96 Mestermøte 4. - 6. desember 2020 Kuleisen

E-postadresse : Bankkonto nr.:

Telefon nr.: 905 42 192 ID nr. : 7728510

E-postadresse : rastole@fjordoghav.no Bankkonto nr.: 3520.??.?????

Navn : Klubb : 

                                   Navn : Reidun Ann Støle Klubb : Haugesund Pistolklubb

Telefonnr.: ID nr. : 
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