Schietvereniging DSV

Aalten, 20 februari 2016
Betreft: Stratenschiettoernooi DSV

Geachte heer/mevrouw,

Ook dit jaar organiseren wij (DSV) het stratenschiettoernooi. Hoewel de naam “stratenschiettoernooi” anders
doet vermoeden, is het ook mogelijk je als schietteam, familie, bedrijf of vrienden in te schrijven.
De voorrondes worden geschoten op dinsdag 12, 19 en 26 april en op donderdag14, 21 en 28 april.
De kruisfinales zijn op maandag 2 en dinsdag 3 mei en de finale op woensdag 4 mei 2016.
De indeling van teams blijft hetzelfde als voorafgaande jaren dus je wordt in klassen, naar sterkte, ingedeeld.
Elke klasse wordt weer in poules ingedeeld en elke poule bestaat uit 3 teams.
Je schiet in de voorrondes 2 wedstrijden, daarna evt. een kruisfinale en daarna evt. de finale.
De oefenavond is op dinsdag 5 april 2016.
Alle wedstrijden beginnen om 20.00 uur, dit geldt ook voor de oefenavond.
Uiterste inschrijfdatum 13-03-2016.
Het schieten vindt plaats in de kelder van Partycentrum ’t Noorden, Lichtenvoordsestraatweg 44 in Aalten.
Heb je zin om mee te doen (ook al heb je nog nooit geschoten) geef je dan op via onze website
www.dsvaalten.nl . Wanneer je onze site opent, klik je op “Inschrijfformulier Stratenschieten” en hier vul je dan
de gevraagde gegevens in. Op de oefenavond zijn schutters van DSV aanwezig om je te helpen bij het
schieten en waar nodig aanwijzingen te geven. De kosten bedragen € 25,-. per team en deze kosten kunnen
op de eerste schietavond worden voldaan.
Wees er wel snel bij want we kunnen maximaal 48 teams herbergen en VOL=VOL.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan kun je deze via de mail (fransvermeer@dsvaalten.nl) of
telefonisch via nummer 0543-476117 stellen.
Met vriendelijke groet en hopelijk tot ziens,

Het Bestuur van DSV.
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