
 Esbjerg Firmaidrætsskydning 2019 
Esbjerg Firmaidræt, Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø – 75 13 04 70 - info@esbjerg-firmaidraet.dk 

Esbjerg Firmaidræt og Esbjerg Flugtskydningsforening 

indbyder for 21. gang til flugtskydning for alle interesserede. 
 

Sted:  Esbjerg Flugtskydningsbane, Sønderhedevej 26, 6710 Esbjerg V. 

 

Skydeinstruktør: Der er uddannede skydeinstruktører på skydebanen, så alle kan få hjælp. 

 
Gevær og patroner: Gevær kan lånes på banen, men medbring gerne eget gevær. Patroner kan 

købes på banen. 

                                                

Hvem kan deltage: Alle der har lyst til prøve at skyde til lerduer kan tilmelde et hold. Det er 

muligt at deltage på flere hold, når bare det er i forskellige kategorier. 

 
Der skydes 2 gange: Hvert hold skyder en gang indledende og en gang finale. 

 

 

Indledende skydning: Der kan kun skydes indledende på nedenstående datoer: 

 
o Tirsdag  3. september 2019 kl. 17.30 

o Torsdag   5. september 2019 kl. 17.30 

o Tirsdag  10. september 2019 kl. 17.30 

o Torsdag   12. september 2019 kl. 17.30 

 
Der kan ikke trænes på de dage der afholdes indledende skydninger.  

 

Finaleskydning: Lørdag den 14. september 2019 - kl. 10.00 til 15.00  

 

Præmieoverrækkelse: Kl. ca. 16.00 

 

Præmier: Årspokaler og guld– sølv– og bronzemedaljer til de 3 bedste hold. Holdene 

inddeles i A-F række, damerække og mixrække. I mixrække skal 2 damer 

være tællende.  

Pris:  750 kr. pr. hold som dækker tilmelding og lerduer. Patroner kan købes på 

  banen. 

 

Tilmelding: Tilmeldingen skal ske på Esbjerg Firmaidræts hjemmeside som er: 

www.esbjerg-firmaidraet.dk. Klik her på ”Tilmelding Firmaidrætsskydning” og 

følg vejledningen. - Tilmeld et hold på min. 4 og max. 6 deltagere – der bliver 

bedt om at oplyse fødselsdatoer. 

Af hensyn til planlægningen, bedes hvert hold ved tilmeldingen tilmelde sig 

indledende skydning på en eller to af ovenstående fire datoer.  

 

Medlemskab af EFI er ikke nødvendigt. (Åbent stævne) 

 

Betaling:  Overførsel til Frøs Herreds Sparrekasse: Reg.nr. 9736 Konto 0001166638. 

Tilmeldingsfrist: Senest tirsdag den 27. august 2019  

 
Kontaktperson: Annette Klein Hansen på 2259 7735 

 
Udover et meget flot gevær som hovedpræmie, sponsoreret af Korsholm, Esbjerg 

Flugtskydningsforening og EFI (Esbjerg Firmaidræt) vil der være mange andre fine 

præmier til lodtrækning blandt alle tilmeldte.  
For at vinde hovedpræmien skal man være til stede ved lodtrækningen  

lørdag den 14. september 2019 
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