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Tilmelding til Vejle amts holdskydning 2023. 

 
Så er det tid for at tilmelde hold til turneringen 2023. holdene skal vælge om de vil skyde i rækken til 40 duer med 3 
dublér eller i rækken til 24 duer med 1 duble, Husk! Såfremt der ikke er tilmeldt mindst 8 hold i en række nedlægges 
rækken og overføres til den række der er flest tilmeldte i,  
Tilmelding kan ske på hjemmesiden via online formular men du kan stadig tilmelde på de gamle skemaer som ligger i 
udskriftvenlige formater på siden 
Husk det er en betingelse at al betaling foregår samlet fra hver enkelt forening / klub samt at betalingen skal overføres 
elektronisk fra bank, kontanter accepteres ikke. 
 
Betalingen skal overføres til Den Danske Bank reg. Nr. 1551 kontonr. 3483652119  
Husk at skrive hvilken forening / klub man betaler for på overførelsen 
der er ingen der får deres hold sat i en serie uden at have betalt, hvis ikke de har en aftale med mig eller 
kasserer Karsten Mülbach 
 
Udfyldning af tilmeldingsskemaet: 
Man skriver navnet på klubben for oven, og navn på den bane man skyder fra med baneadresse og evt. banetlf. 
Hvis en sådan findes og hvilken dag i ugen man skyder, og derefter skriver man de 4 til 6 skytter der skal på holdet 
Man må tilmelde lige så mange hold som man vil. Tilmeldingsskemaer hentes på www.holdskydning.dk klik på linket til 
tilmeldingsskema 
Under licens nr. skriver man det nr. som skytten tidligere har fået tildelt, husk navn og er man ny skytte noteres skyttens 
gennemsnit til 24 duer og jeg tildeler et licens nr. skytter der har skudt inden for de sidste 3 år skal der ikke skrives snit 
udfor 
For hvert hold skriver man en kontakt person (holdleder) og der skal være både navn, adresse og telefonnummer og evt. 
e-mail adresse (det er i tilfælde af at et hold ikke kan komme, eller lignende, så kan man kontakte denne holdleder) 
Man kan også tilmelde enkelte skytter, som så står som ekstra reserve i tilfælde af at et hold kommer i undertal (det 
gælder kun hold fra egen klub og kun hvis holdet kommer ned på 3 mand eller der under) og er reservens gennemsnit 
højere end det han/hun går ind for, fratrækkes de duer han/hun har for meget (se § 8 ), hvis gennemsnittet er lavere 
bliver der ikke lagt til. 
 
Man betaler 25,00 kr. pr. licenskort 
 
Man betaler 75,00 kr. pr hold  
        
Turneringsskemaer sælges ikke mere men hentes gratis på hjemmesiden 
 
Tilmeldingsskemaet med holdene skal være mig i hænde senest  
MANDAG DEN 13/2 2023 
efter denne dato kan man ikke være med, da holdene derefter bliver sat sammen.  
(er der problemer med at overholde fristen, så ring i god tid til mig) 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Claus E Mikkelsen 
Smedegade 15 
7362 Hampen 
Mobil. 2169 7362 
mail. cem@holdskydning.dk  
Hjemmeside www.holdskydning.dk 
 
 


