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Hejsan
n,
Nu börjjar det bli dags
d
att bo
oka in som
mmarens tre
evligaste skytteaktivit
s
tet för alla Er
gevärssskyttar run
nt om i land
det – ”Skånsk Skyttesommar 2012”!
Under 11 dagar i slutet av juli - den 19-29/7 - bjuder
b
vi in Er till en sskyttefest i
e distrikt. Vi
V erbjuderr under vec
ckan tävling
gar och akktiviteter tilll såväl
landetss sydligaste
ung som gammall, banskytt som fältskkytt, 6,5 so
om korthåll, nationelltt som sporttskytte.
h något att erbjud
da till er alla: Ny spännande tävvling för sa
amtliga
Jag påsstår att vi har
åldrar och
o klasser på korthå
ållsgevär på
p Öved-Östrabys nyya moderna
a 50m bana, ett
120-årssjubileum i Skurup med
m en 300
0m tävling med
m annorrlunda skju
utprogram, den
traditionstyngda Margaretha
M
akedjan på
å gevär 300 m ska avvgöras på Landskron
nas
ana och sedan övergå
år vi till en SM-vecka
a fylld med svenska m
mästerskap
p och
skjutba
riksmässterskap på korthållssgevär nere
e i Ystad!
Passa på att uppttäcka Skån
ne under några
n
avko
opplande dagar – härrliga stränd
der,
kulturupplevelserr, närheten till Köpenhamn (elle
er varför intte en tur tilll Bornholm
m eller
Ven?), det böljande skånskka landskap
pet och inte minst be
esök några av våra trrevliga
och mo
oderna skyytteanläggn
ningar!
Ni som planerar att
a besöka oss underr sommare
en uppmanas att försöka boka boende
b
så snarrt som möjjligt – vi ha
ar på hemssidan ett an
ntal länkar till er hjälp
p. Glöm inte
e bort
att upp
pge ”SKYT
TTE” när ni
n bokar ert boende – på så sä
ätt stöttar n
ni även
arrange
emangen med
m sponssorintäkter.
Sedan en tid tillba
aka är arra
angemange
ets officiellla hemsida
a igång –
skyttes
sommar20
012.skytte
esport.net
På hem
msidan kan
n Ni läsa mer
m om deta
aljerna krin
ng de olika
a tävlingsda
agarna. Ni har
också möjlighet
m
a denna väg
att
v följa tävvlingarna med
m våra live-visning
gar i somm
mar.
ersta för attt Ni ska få ett antal trrivsamma och spänn
nande
Vi kommer att göra vårt ytte
dagar i Skåne sommaren 2012!
u……. - an
nmälningsssidan är red
dan igång – skynda dig
d med Din och din
Och Du
förenings anmäla
an!
Varmt välkomna
v
t Skåne!
till
Hälsar
Jan-Ola
a Olsson
Tävling
gsledare

