DM Pistol og Riffel efterår 2020
Så er der informationer om DM på Pistol og Riffel efter 2020.

Stævneledelsen og DGI Skydning håber og tror på, at antal personer der må samles, hæves frem mod
DM og vi forventer derfor at kunne gennemføre DM.
Der tages forbehold for ændringer til indbydelsen, da retningslinjerne fra myndighederne vedr. Covid-19,
ændres løbene og muligvis også helt op mod DM.
Forsamlingsforbuddet og retningslinjerne kan få indflydelse på indbydelsen til DM.
DM vil blive gennemført i henhold til myndighedernes retningslinjer i forbindelse med covid-19.
DGI Skydning forventer/henstiller til, at de på et hvert tidspunkt gældende retningslinjer efterleves af
alle, herunder at man ikke møder op til DM hvis man har den mindste antydning af begyndende sygdom.

Herunder finder I de forskellige tilmeldingsfrister, samt de tilmeldingsansvarlige for DGI Østjylland.

Datoer og indbydelser:
DM Riffel Ungdom – 11.-13. september
DM Pistol – 12.-13. september og 26.-27. september
DM Riffel Voksen – 25.-27. september

Indbydelse
Indbydelse
Indbydelse

Indskud:
Indskud til skydninger under stævnerne vil i 2020 være betalt af DGI Østjylland Skydning.

Tilmelding af skytter:
Det er forsat kun henholdsvis Riffel og Pistol udvalgene som kan tilmelde til DM.
Tilmeldingsansvarlige for de enkelte stævner er:
DM Riffel Ungdom:
Kirsten Hvid Hansen: ruv.dgi.09@hotmail.com – tlf.: 28 60 83 72
DM Pistol:
Lotte Boserup: lotte.puv@gmail.com – 28 15 55 02
DM Riffel Voksen:
Kirsten Hvid Hansen: ruv.dgi.09@hotmail.com – tlf.: 28 60 83 72
Det er kun muligt at tilmelde sig forud for stævnet gennem de tilmeldingsansvarlige!

Deadline for tilmelding af foreningshold:
DM Riffel Ungdom:
DM Pistol:
DM Riffel Voksen:

27.08.2020
27.08.2020
10.09.2020

Foreningshold tilmeldes ved at udfylde nedstående og sendes til den tilmeldingsansvarlige:

DM Riffel Ungdom – foreningshold skema
DM Pistol – foreningshold skema
DM Riffel Voksen – foreningshold skema

Deadline for tilmelding af skytter:
DM Riffel Ungdom:
DM Pistol:
DM Riffel Voksen:

07.09.2020
07.09.2020
21.09.2020

Det er muligt at tilmelde sig efter denne dato, dog kan de ikke garanteres at der er ledige tider at få efter
deadline.

Overnatning og fællesspisning:
Overnatning og fællesmiddag, udbydes ikke via DGI Skydning i år
Ønskes overnatning/forplejning skal deltagerne/skytterne/LDF selv tage kontakt til- booke og betale direkte hos udbyder af overnatning og forplejning.
Vingsted Hotel og konferencecenter har et tilbud til skytterne til DM. Se nærmere i indbydelsen.
Forespørgsler om overnatning/forplejning kan også rettes til f.eks.
Camping - www.skyttebutik.dk
Hotel Bredehus
Danhostel Vejle – Skibets Vandrehjem - www.vejle-danhostel.dk
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