Competitie geweerschieten 2017
Ruurlo oktober 2017

Sportschietvereniging”WILHELMINA” organiseert ook dit jaar weer haar jaarlijkse
competitie geweerschieten waaraan kan worden deelgenomen door viertallen van:
Personeelsverenigingen – Buurten – Vrienden – Straten –Families – Bedrijven - enz.

De wedstrijddagen zijn:
maandag
6 november
maandag 13 november

-

woensdag
woensdag

8 november
15 november

Per avond moeten er drie kaarten worden geschoten. Wilt u meer kaarten schieten op een
avond dan vooraf overleggen met de organisatie.
We kunnen dan overleggen wanneer dit kan plaatsvinden.
De inleg is € 30.00 per team
Proefkaarten (maximaal 2) zijn verkrijgbaar voor € 0.50 per stuk.
De beste drie resultaten van de geschoten kaarten tellen.*
*(U mag één proefkaart mee laten tellen voor de punten telling)
U mag staand opgelegd de kaarten afschieten.
U wordt vriendelijk verzocht om de inleg per viertal (dus niet per persoon) op de eerste
wedstrijdavond te voldoen.

Wilt u uw wisselbeker bij de eerste schietavond inleveren s.v.p.?
Per viertal mag slechts 1 persoon lid zijn van een schietvereniging.
Aan de wedstrijd kunnen zowel dames als heren deelnemen,
waarbij er prijzen te winnen zijn voor het beste dames team het beste heren team en
het beste gemengde team.
Er is een prijs voor de beste individuele dame en heer.
(Leden van een schietvereniging uitgesloten)
Ook kan er met een lichter geweer (windbuks)worden geschoten.
Men kan dit aangeven op het aanmeldingsformulier.
De deelnemers moeten minimaal 16 jaar zijn. Voor windbuks 13 jaar.
Wilt u de viertallen door middel van bijgevoegd formulier uiterlijk opgeven voor
25 oktober a.s. voor 20.00 uur bij een van onderstaande personen.
Gertie Kremer
Barchemseweg 21
7261DA Ruurlo

Luc Wiegerinck
Den Brink 14
7261PH Ruurlo
Telefonische opgaven kunnen niet worden aangenomen.
Wel kunt u uw deelname mailen, voorzien van alle benodigde gegevens.
Zie aanmeldingsformulier. Naar: gertie.packs@solcon.nl

Ook dit jaar verwachten wij weer een grote deelname, dus lever uw aanmeldings
formulier(ren) tijdig in. Wij kunnen dan beter rekening houden met uw opgegeven tijden.
ATTENTIE:
De prijsuitreiking met WORST BINGO is op maandagavond 27 november a.s. in het
Schietkroontje,
Aanvang 20.00 uur.
Met vriendelijke groeten, bestuur van sportschietvereniging “Wilhelmina” Ruurlo

