
    Danmarks hyggeligste Ø-stævne på  

15m, 50m og 200m 2023 
 

Tid Tirsdag, Fredag, Lørdag & Søndag d. 25-28-29-30 april 2023 
 
Sted Samsø Idrætshal og Teglværket (5 min køretid mellem skydebanerne) 
                       Skytte-cafeen er åben under stævnet. 
 
Disciplin På 15 m i Hallen skydes call. 22 og luft, 50 m og 200 m skydes på Teglværket. 

 Der er elektronisk markering på alle baner. 

Der skydes hoved og mesterskabsskydning som 40 skuds serier,  

Dog på 200 m er det 30 skuds serie. Skydetid: 55 min. 

 
Skydetider På 15 m: Tirsdag kl. 18 – 21   Fredag kl 14- 20      Lørdag kl. 9 – 17     Søndag kl. 9 – 12 
                       På 50 m: Fredag kl. 14 -17     Lørdag kl. 9 - 16 
 
Medaljer I alle discipliner efter mesterskab 1 – 4 – 7 princippet i alle klasser. 
 
Præmier Præmie efter hovedskydning efter 1–4–7 princippet i alle klasser.  
 
Ø Mester        Ø-Mester i klasserne BK, Junior, Senior, Voksen åben og Voksen stilling  
 Bedste resultat sammenlagt luft + call. 22 på 15 m.  Præmie = 4 dages Samsø Festival billet. 
                       Der skal være min 3 deltagere i klassen før der udloddes 1 Samsø Festival Billet i klassen. 
 

Tilmelding Senest d. 22 april. På www.skydetilmelding.dgi.dk 
                       spørgsmål til Torben Kristensen Tlf. 20 49 88 96 efter kl 17 eller samsoskytte@gmail.com. 
 
Indskud  BK & Jun kr. 70,- Øvrige kr. 90 pr. disciplin. 
 
Præmie uddeling: der uddeles præmier for 50 m og 200 m ved fællesspisning lørdag aften 
 For 15 m call 22 og luft uddeles søndag ca. kl. 13, ved 15 m banerne. 
 
Fællesspisning: Samsø Skytteforening afholder fællesspisning i Kultursalen lørdag d. 29 april. kl. 18.30. 

Der serveres hovedret samt kaffe og dessert for kr.200,- pr. voksen og kr. 100,- pr. barn under 10 år. 

Øl, vin og vand købes til rimelige priser. 

Tilmelding skal ske senest d. lørdag d.22 april på e-mail:  samsoskytte@gmail.com 

Der kan overnattes gratis i hallen ved 15 m banerne, der er mulighed for at bestille aftensmad til fredag aften samt 

morgenmad lørdag og søndag 

 

SamsØ Mester præmien er en 4-dages billet til  

Samsø Festival 

Værdi kr. 1.650,- pr. stk. 
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