SKYDNING I VINGSTED

Gamle Gardere – så er det nu, at der skal sættes kryds i kalenderen for DG skydning i
Vingsted. De mange påbud og restriktioner vedrørende Corona er nu stort set væk, så vi kan
nu igen mødes til skydning i Vingsted.
Vi mødes i Vingsted lørdag den 18 september 2021. Programmet er, som vi kender det,
med åbningsparade, masser af skydning for både gamle gardere og familier, medbragt mad
til frokost, fælles buffet efter skydningen og masser af godt humør og soldaterhistorier.
Dagens detaljerede program ser således ud:
!
1000
Stævneåbning og flaghejsning.
!
1015 – 1515
Stævnekontor åbent og skydning på 50 m og 200 m indledende runder.
!
1515
Præmieuddeling børnerække 50 m.
!
1515 – 1555
Mesterskabsrunde 200 m liggende.
!
1600 – 1640
Mesterskabsrunde 200 m 3-stillinger.
!
1700
Præmieuddeling.
Der vil også i år være GRATIS AMMUNITION, til alle skydninger på 200 m og 50 m. Dette
gælder 200 m liggende skydestilling, 200 m skydning i 3 stillinger, 50 m klasseskydning, og
50 m serieskydning (for op til 3 serie).
Vingsted og Landsskydning 200 m hører naturligt sammen, så hvorfor ikke kombinere din
deltagelse i Vingsted med at lade denne skydning gælde som din Landsskydning 200 m.
Skydning er for alle, og der er derfor skydning for både gamle gardere, for vore garderpiger
og for børn. Selvfølgelig er der også præmier til alle rækker, så ud over fornøjelsen ved at
skyde og få et godt resultat, er der også spændingen ved at dyste mod andre. Skydeudvalget
vil sørge for, at der er mulighed for at kunne låne gevær og udstyr.
Gamle Gardere og spisning hører sammen. Husk derfor madpakken til frokost.
Skyttebuffet er aflyst. Desværre kan der heller ikke i år afsluttes med fælles skyttebuffet,
idet der fortsat ikke er en forpagter af cafeteria på skydebanen.
Tilmelding til skydning er ikke absolut nødvendigt, men ved tilmelding og angivelse af
ønskede skydninger, kan dine skydekort være klargjort inden stævnet, og dermed lette
arbejdet for stævnesekretariatet. Tilmelding kan ske enten til De Danske Garderforeningers
sekretariat på telefon 3315 5204 eller e-mail garderforeningerne@garderforeningerne.dk,
eller til Jan Stoltenborg på e-mail stoltenborg@mail.dk.
Lad os mødes i Vingsted. Der er plads til både dig og dine pårørende samt naturligvis også
din garderforening,- alle er velkommen.
Med Garderhilsen og på gensyn i Vingsted
Præsidiets Skydeudvalg

