
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        Dansk Sportsskytte Forbund 
        Dansk Skytte Union 

 

     Copenhagen Practical Shooters inviterer til 
 

 

Steel Challenge mini-match 
Alle klasser samt 

Åben introskydning for alle 0.22 skytter! 
 

Lørdag d. 20. sep. + søndag d. 21. sep. 2014 
(Evt. RO-skydning forinden) 

 

 
Københavns Skyttecenter, Kalvebod 

 
Klasser  
Alle skytter har 
ret til at tilmelde 
sig i minimum to 
klasser. 
Forbehold for 
sammenlægning 
af klasserne 1,2 
samt 4,5 afh. af 
antal deltagere. 

Rimfire. Licensskytter samt introskydning for ikke-licensskytter: 
• 1. 0,22” (Standard + Fri). Der skydes kun fra startposition 45 grader. 
 

Centerfire (kræver A- eller B-licens):  
• 1. Production 
• 2. Standard pistol 
• 3. Standard revolver 
• 4. Open pistol 
• 5. Open revolver 

         
Stages Pendulum, Roundabout, Smoke & Hope, Five to Go. Se www.dsfkbh.dk  
Licenskrav DSF A- eller B-licens.  

Klasse 0.22 kan skydes uden licens – og er introskydning for alle interesserede. 
Antal skud Minimum antal skud: 100 stk./ klasse (påregn ekstra ☺). 
Indskud: 100 kr. pr. klasse.  
Skydetider Lørdag: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 13.00 - 14.00 – 15.00 

Søndag: 9.00 – 10.00 – 11.00 – 13.00 - 14.00 
Tilmelding Via Shoot n’ Score It, https://shootnscoreit.com/steel/match/154/ 

Du skal registrere dig først hvis det er 1. gang du bruger denne type tilmelding. 
Husk at vælge squad for hver registreret skydning. 
Din tilmelding pr. fre. d. 19. sept. er bindende for din betaling (uanset fremmøde). 

Registrering Senest 45 minutter før skydetid i Klubhuset over for vagten. 
Betaling På dagen (se ovenfor). Er der plads, kan der evt. tilmeldes på dagen. 
Præmier Efter deltagerantal. 
Ammunition Ingen kaliberbegrænsning. Der må anvendes kappeklædt. 

Der må ikke anvendes Magnum. Der må ikke anvendes Wadcutter! 
Centerfire: Powerfactor minimum 110 samt minimum 200 m/sek. 

Sikkerhed Briller og høreværn er krævet af alle deltagere og tilskuere! Der gøres ingen 
undtagelser. Sikkerhedsvinkler er markeret med flag. 

Gennemførelse Skytterne bedes ved fremmøde på standpladsen være klar med fyldte 
magasiner/loadere. Der må lades med frit antal skud. 

 

 
 


