DGI Storstrømmen Skydning
Nyhedsbrev nr. 15 – 2015
Generel orientering
Har du en god eller sjov historie fra din forening, som du syntes du gerne vil dele med
andre foreninger Storstrømmen, så send en mail til Anette Høegh på ah@dgi.dk

Hvordan gør jeg lige – SKV Guide
Vejledning fra SKV – se her

Skydning er kommet på det nye dgi.dk
Juniorskyttekursus pistol og riffel
DGI Skydning indbyder til juniorskyttekursus på pistol og på riffel den 26.07.15 –
30.07.15 i Vingsted.
Tilmelding på www.dgi.dk/201500741500
Klik her og se indbydelsen til pistol med beskrivelsen af kurset m.m.
Klik her og se indbydelsen til riffel med beskrivelse af kurset m.m.

Træningssamling 25m fin- og standardpistol
DGI Storkøbenhavn Skydninger indbyder til 4 træningssamlinger rettet imod 25-meter
fin- og standardpistol. 24. maj og 20. juni

Hjælpetræneruddannelse – RIFFEL på 50 meter
Søndag 14. juni 2015 kl. 9-17 i Hvalsø Skytteforening
Se indbydelsen TRYK HER
Så er det nu din forening skal rekrutterer flere frivillige, her med hjælpertræneruddannelsen på riffel.
Målgruppen er kommende trænere og forældre, som vil hjælpe til på banen og på foreningen almindelige åbningsdage.
Med en grundlæggende uddannelse, føler mange frivillige sig mere sikre, i at give en
hånd med. Som gode får foreningen sandsynligvis bedre og flere muligheder af forskellige
aktiviteter.
Sidste tilmeldingsfrist er 10. juni 2015 via www.dgi.dk/201517743003
Prisen er 595 kroner inklusiv forplejning og undervisningsmaterialer.

Årshjul 2015 – klik her eller se hjemmesiden.
Stævnekalender 2015 – klik her eller se hjemmesiden.
Indbydelser og resultatlister:
Se hjemmesiden: www.dds-storstroemmen.dk

DGI Storstrømmen Skydning, Riffeludvalget:
Indbydelse til foreningsholdsturnering 50m 2015 Klik her for at læse indbydelsen
Regelhåndbog for DGI Storstrømmen Skydning – klik her og du kan læse om turneringsregler m.m.
Stilling i foreningsholdsturnering 50m riffel 2015 – klik her
DGI Storstrømmen | Valdemarsgade 43A | 4760 Vordingborg | Tlf. 7940 4850 | www.dgi.dk/storstroemmen

DGI Skydning Storstrømmen indbyder til foreningsholdsturnering 200m 2015
Klik her for at se indbydelsen.

DGI Storstrømmen Skydning, Pistoludvalget.
DGI Skydning Storstrømmen indbyder til 25m sommerturnering og GR individuel 2015
Klik her for at se indbydelsen

DGI Storstrømmen Skydning, Projekt Ung
Her kan du følge Projekt Ung i sæson 2014-2015. I indbydelsen er du se dato og sted for
samling indbydelsen.

Fra egen og øvrige foreninger



Side 2

Resultatliste fra pistolterræn på Kulsbjerg
Indbydelse fra DGI Vestjylland til pistolterræn den 15.8.15 – 16.08.15 i Ulborg
Skyttecenter

