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Velkomst
Kære Feltsports-udøver.
På vegne af Aalborg Kaserners Idrætsforening bydes I alle velkommen til det nordligste af Danmark for at deltage i Danmarks- og
forbunds-mesterskaberne i Feltsport 2020.
I AKIF er der lagt mange kræfter i – på meget kort tid – at få stablet
et DM Feltsport på benene.
Stævnet vil blive det nordligste DMI stævne i historien, så vi håber,
at såvel deltagere som ledere vil finde rammerne tilfredsstillende.
Alle discipliner vil blive gennemført på Skagens Odde i en seværdig
natur, der helt sikkert vil udfordre alle deltagere på forskellig vis..
Henset til COVID19 situationen beder vi alle tage fornødent hensyn
og følge de opdaterede smitteforebyggende restriktioner stringent.
Vi hjælper hinanden, mens vi passer på hinanden.
Må de bedste deltagere vinde i en god stemning med fairplay og god
sportsånd – og brug nu også lejligheden til at få hilst og snakket med
kollegaer – med passende afstand - fra hele landet.
Godt stævne til jer alle.
Venlig hilsen
Ole Nielsen Lund
Formand
Aalborg Kaserners Idrætsforening
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Forskolen til Politiskolen
- bliv klar til en karriere i politiet
www.forskolen.dk
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Særlige fordele ograbat hos GF Forsvaret til alle
medlemmer i Dansk Militært Idrætsforbund

Dansk Militært Idrætsforbund og GF Forsvaret, har indgået et samarbejde.
Som medlem i DMI får du derfor særlige fordele og rabat.

Hvem er GF Forsvaret?
GF Forsvaret er en selvstændig forsikringsklub i GF Forsikring - for ansatte, tidligere ansatte og
pensionerede i Forsvaret, Personel af Reserven i Danmark, Hjemmeværnet og
Redningsberedskabet mfl.

Når du bliver medlem I GF Forsvaret får du blandt andet:
•
•
•
•
•
•
•

15 % rabat på din bilforsikring
Overskudsdeling på alle dine forsikringer.
12 % samlerabat*
En personlig rådgiver
Mulighed for tilkøb af vejhjælp til 385 kr./år - via din bilforsikring
Underforsikringsgaranti
Medvirker til at støtte DMI veteran projekt I Danmark

Her og nu - få ekstra 10 % i rabat!

Tegner du forsikring i 2020, så giver vi dig en ekstraordinær rabat på 10 %, som gælder alle dine
forsikringer det første år.
Kontakt os allerede i dag ved at sende en SMS med koden "DMIF" til 1245.
Du kan også kontakte os på 70 30 15 14 eller dmif@gfforsikring.dk

Venlig hilsen
Stig Jessen Møller
formand
GF Forsvaret
*Du får samlerabat på alle nævnte forsikringer , med undtagelse af bilforsikringen,som giver en rabat på15 % i 2020.
Samlerabat opnås på øvrige forsikringer, hvis du samler 3 af disse forsikringer:
Bilforsikring, indboforsikring,husfarsikring, ulykkesforsikring,sommerhusforsikring, kæledyrsforsikring og
knallertforsikring.

OVERORDNET TIDSPLAN
TID

DELTAGER

HVAD

HVOR

Kl. 0730

Holdleder

Stævnekontoret åbent

Aalbæk

Kl. 0830

ALLE

Stævneåbning

Aalbæk

Kl. 0900

ALLE

Start, skydning

Aalbæk

Kl. 0900-1500

ALLE

Disciplin gennemførelse

Skagen

Kl. 1530

ALLE

Præmieoverrækkelse

Højengran

MANDAG DEN 07. DEC 2020

AKIF stævneorganisation
Stævneleder:		
Stævnekontrol:		
Håndgranatkast:		
Feltskydning:		
Afstandsbedømmelse:
Kortlæsning:		
Orienteringsløb:
Banekontrol:
Tidtagning:

Allan Reiche 		
(2068 4585)
Mona Rasmussen 		
(2513 5406)
Bjarne L. Pedersen		
(23236147)
Klaus Kristiansen		
(2857 4445)
Morten Larsen		
(5154 9276)
Torben C.M. Sørensen
(7244 0931)
Allan Reiche
Ole Thomsen (OK Vendelboerne)
OK Vendelboerne

Gældende bestemmelser:
Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) love og bestemmelser, kapitel 13 (Feltsport) skal
være kendt af alle deltagere.
Findes på www.dmif.dk
Stævnekontor
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Ny

Renault CLIO

Ny Renault CLIO TCe 100 Zen
Introduktionspris

148.900 kr.

RENAULT
STOLT

SPONSOR
AF TRAFIKSKOLEN

Oplev den helt nye digitale kabine
En mere rummelig kabine med fuld digital instrumentering og Easy Connect multimedie
system. Samtidig en af Danmarks sikreste biler med topkarakter i den førende
sikkerhedstest Euro NCAP. Det er blot nogle af de mange gode grunde til at køre hen til
din Renault-forhandler og prøve den helt nye Clio.
A+

19,2 km/l, 116 g/km CO2. Bilen er vist med ekstraudstyr og prisen gælder på kundeordrer fra 01.11.2019 – 15.03.2020.

© 2020 The LEGO Group

Designed for living

Vi har åbnet en 5.11 butik, med stort
udvalg af 5.11 produkter.
Se vores store udvalg på xtragrej.dk

Hemmeshøjvej 11 4241 Vemmelev
Tlf. 29 79 55 57 • info@xtragrej.dk

Johs. Johansens Trælasthandel
Barfredsvej 87 • 9900 Frederikshavn
STARK
Tlf.:
98 42 13Frederikshavn
44 • Fax: 98 42 19 52
E-mail: info.frederikshavn@stark.dk
Toftegårdsvej
14 • 9900 Frederikshavn

info.frederikshavn@stark.dk
Tlf.: 98 42 13 44

Alle er velkomne i Bygma
Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning,
gode byggematerialer og kvalitetsprodukter.
Det er derfor vi siger: ”BYGMA – ikke for amatører”

klip ud

- 20% i vores proff butik - gælder ikke på tilbudsvarer
og i forvejen nedsatte varer rabatten gælder mod
aflevering af kuponen i marts 2020

Åbningstider
Man-torsdag: 6:30-16:30
Fredag: 6:30-15:30
Lørdag: 8:00-12:00
Søndag: Lukket

Suderbovej 11 - 9900 Frederikshavn - Tlf: 98 42 12 11 - Email: frederikshavn@bygma.dk

PRAKTISKE INFORMATIONER

Stævnekontor
Der oprettes stævnekontor ved Højengran.
Kontakt 2068 4585 eller Mail: 242727@hjv.dk (Allan Reiche)

Fælles bestemmelser
Deltagerne sørger selv for al forplejning og drikke henset til COVID19. Ingen bade- og
omklædningsfaciliteter.
Førstehjælpetaske ved skydebaner samt tidtagning.
Der er toiletter ved stævnepladsen/orienteringsløb.
Arrangøren tager fotos under stævnegennemførelsen. Ønsker du ikke at ”optræde” på dem,
så giv venligst fotografen besked. Tak.
Køretid fra Frederikshavn (ca. 25 min.) og Aalborg (60 min.) til mødestedet ved Aalbæk.
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Malermester René Pedersen
Frederikshavnsvej 21• 9300 Sæby
Tlf: 22 85 19 24
www.malerrene.dk
Dyrup Professional Værkstedssalg
Åbningstider: Alle dage efter aftale

Skilte - Print - Bannere
Bilreklamer - Solfilm

Tlf. 96 16 06 00

ARBEJDER DU INDENFOR
INDUSTRI, TRANSPORT
ELLER IT, TELE & MEDIE?
Så er Dansk Metal din fagforening.
Polyfa Consultants A/S

www.polyfa.com

Ring og hør, hvad vi
kan gøre for dig på 9622 2324.

Generelt
Respektive holdledere melder status på sine deltagere/militære biler fra kl. 0730 til 0815.
Deltagerne møder på mødested/Aalbæk kl. 08.30 til introduktion med afstand mellem
deltagerne.
Brystnumre udleveres ved mødestedet og skal bæres synligt under alle discipliner.
Der vil være en række COVID19 restriktioner, der skal være kendt af deltagerne ved ankomst til stævnepladsen.
COVID19 restriktioner:
•
Sundhedsmyndighedernes krav til afstand og håndhygiejne er gældende
•

Ved symptomer stiller man ikke til start

•

Der skal være håndsprit i alle KØTJ

•

Alle i MIL KØTJ skal anvende mundbind

•
		

Der skal ske afspritning ved start og afslutning af disciplinerne
(sprit vil være tilgængeligt)

•
Man skal medbringe egne skriveredskaber, egen nål, eget kompas og
		
eventuelt skriveunderlag
Præmieoverrækkelse gennemføres snarest muligt med god afstand.

Mødested
Der vil være afmærkning på hovedvej A40 mod Skagen.
Mødestedets adresse er: Hindbærvej 6, 9982 Aalbæk
GPS koordinat: 57°35’0.7”N 10°25’3.6”E
Ved mødestedet er der ophængt holdinddeling og anden relevant information.
Mødestedet danner udgangspunkt for start skydning og HGR kast. HGR kast afvikles
efter skydning.

Transport i hold
Alle militære køretøjer indgår i en fælles pulje.
På tilmeldingsskemaet angives kørere til de enkelte biler.
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Velkommen hos
Frederikshavn
Implantatcenter
Hos Frederikshavn implantatcenter/tandteamet tilbyder vi tandbehandling af
høj faglig kvalitet udført af erfarne tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.

VORES VÆRDIGRUNDLAG
Service

Information

Patienten i centrum

Kosmetiske løsninger

Langsigtede behandlinger

Godt arbejdsmiljø

Man skal ikke gå i andres fodspor, for så kommer man aldrig foran.
Vi har altid gjort tingene på vores måde. Vi ser ikke efter, hvad andre laver.
Vi forsøger at være os selv, og det er vi til dato kommet langt med.
Vi har 30 års erfaring med implantatbehandling og udfører behandlinger
med narkose.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os

Tandteamet
v/Herluf Kristensen
Tordenskjoldsgade 8 | 9900 Frederikshavn | 9842 7909 eller 9842 1441
tand@herlufkristensen.dk | www.herlufkristensen.dk

your family

Glade børn
leger bedst
På ENJOY RESORTS er der noget at komme
efter for alle. Her finder du forkælelse til
både krop og sjæl med mange aktiviteter,
som f.eks. badeland, wellness, spa, bowling,
aktivitetsrum for børnene, fitness, restaurant,
golf og marina. Begge resorts ligger midt i
naturen, tæt på vandet og med højt til himlen.
Så der er god plads til masser af samvær med
dine nærmeste.

Der er altid
en anledning...
2.600 m2
wellness på Rømø

RØMØ

GRÅSTEN

1.900 m2 wellness
med udsigt til
fjorden
2 nætter (fre-søn)
på Marina
i 100 m2 feriebolig for
Fiskenæs
8 personer. Pris fra kr. :

Weekend*

3.110,Sæson D, 2020:
20.09-02.10 &
25.10-18.12

* Prisen er inkl. leje af
feriebolig og slutrengøring.
Fri adgang til pool/badeland, fitness, wellness (børn
har adgang ifølge voksne i udvalgte perioder), lege- og
aktivitetsrum. Fri adgang til internet i ferieboligen. Elog vandforbrug afregnes efter forbrug ved afrejse

Vestergade 31
DK-6792 Rømø
Tlf. +45 7475 5655

Fiskenæsvej 2
DK-6300 Gråsten
Tlf. +45 7365 0033

www.enjoyresorts.dk

Lad batterierne
op på Lanzarote
Club La Santa er for alle – uanset alder,
interesse og niveau. Mere end 80 gratis
sportsgrene venter under solen på
Lanzarote. Rejs alene, med klubben
eller med venner og familie.
Hør mere om verdens bedste sportsferie
på tlf. 76 500 400 eller clublasanta.dk
Forsvaret – dem vi skylder mest…

VELKOMMEN I BUTIKKEN

Mandag-tirsdag, torsdag-fredag kl. 10-17, lørdag kl. 10-12

Rådgivning, salg og montering af marineudstyr
Alt samlet på ét sted: Marineelektronik og -udstyr · fiske- og trollinggrej · speciallavede fiskekort

FREDERIKSHAVN

35 Hjørringvej

35 Hjørringvej

Suderbovej

T.Hansen

Menu

H. C. Ørstedsvej

Maxi Zo

o

H. C. Ørstedsvej

QuickPot

Suderbovej

Hos mig får du altid
personlig og faglig
rådgivning, når du skal
købe udstyr eller grej til
båden eller fisketuren.
Besøg MarineXperten.dk,
kik forbi butikken i
Frederikshavn i den gamle
Frederikshavnerhallen eller
ring på 40 74 31 20.
Du er altid velkommen.
Med venlig hilsen
Claus Sørensen

Harald
Nyborg

Skousen
Petworld

Dagrofa

Daells
Bolighus

Bestil online på MarineXperten.dk – nemt og bekvemt, når det passer dig!

MARINE PROSHOP҄butikken er åben man-tirs, tors-fre kl. 10-17 og lør kl. 10-12
MarineXperten | Fiskekortet · Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · Frederikshavn · tlf 40 74 31 20

H. C. Ørstedsvej
Brandstation

Stark

DISCIPLINER
Instruktion til de enkelte discipliner
Ved standpladsen for de enkelte discipliner er der ophængt en disciplininstruktion. Det er
dog arrangørens forventning, at man kan gå direkte i gang med disciplinerne, når respektive
hold er samlet. Vi forventer, at alle deltagere kender bestemmelserne.

Afstandsbedømmelse
Der løses 5 opgaver for alle klasser, på afstande i mellem 50 og 1500 m.
Udpegning sker ved sigtestok og et skilt med opgavens nummer, målets art samt et foto,
hvor målet er indcirklet.
Der gives 10 minutter til løsning af opgaverne. Deltagerne er selv ansvarlige for overholdelse af tiden. Ved udløb af tid, gives 5 fejlpoint for hvert påbegyndt minut. Opgaven skal
ved aflevering være LÆSELIG.
Ved ankomst til afstandsbedømmelsen, læses disciplininstruktionen og derefter afventes
ved afmærket ventelinje.
Skriveunderlag og blyant til løsning af opgaven medbringes af deltageren selv (COVID19
tiltag)

Kortlæsning
Målestok 1:25.000
Der skal kortfæstes 10 mål på afstande mellem 500 og 3000 meter. For Herre B, Dame
B, OG samt HBU/HRU Herrer og Damer dog kun 5 mål. De 5 mål vil være nummer 1-5.
Udpegning sker ved sigtestok og skilt med opgavens nummer, målets art samt et foto,
hvor målet er indcirklet.
Der gives 30 minutter til løsning af opgaverne.
Deltagerne er selv ansvarlige for rettidig aflevering.
Efter udløbet af de 30 min., gives 5 fejlpoint for hvert påbegyndt minut.
Deltagerne markerer hver af løsningerne med en tydelig nåleprik, som signeres på bagsiden
af kortet. Signeringen består af en streg ført fra nåleprikken til standpladsens nummer.
Flere eller færre nåle prik i kortet end antallet af mål medfører 10 fejlpoint for hver afvigelse. Uanset denne regel kan ingen deltager opnå mere end 10 fejlpoint for hvert punkt.
Tvivlsspørgsmål med hensyn til de udpegede mål afgøres alene ved henvendelse til ledere
eller officials.
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Leverandør af køretøjer
& containere til militæret
- i mere end 40 år
HMK Bilcon A/S - Hadsundvej 295 - 9260 Gistrup - www.hmkbilcon.com

TILLID
GENNEM
31 ÅR

Søren

Klaus

Kirsten

Helle

John

Vi tager hånd om
dig og dine kære
Pandrup 98 24 64 66
Hjørring 98 90 15 11
Sindal
98 93 51 57

Brønderslev 98 82 57 11
Tårs
98 95 83 11
Hirtshals
98 94 43 66

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Samtale, samarbejde m.v. mellem deltagerne er forbudt, og den/de pågældende kan evt.
miste retten til at forsætte i disciplinen og får herefter maksimum fejlpoint. I grove tilfælde
kan de af lederen af kortlæsningen indstilles til diskvalifikation ved stævnejuryen.

Skydning
Dokumentation for omskoling fremvises inden indskydning.
Deltagere, der skyder med tjenestepistol Sig Sauer P320X, skal medbringe dokumentation
(udskrift fra DeMars) for omskoling. Alternativt fremvises en tro- og loveerklæring på, hvem
der har forestået omskolingen. Ingen mulighed for lån af pistol.
Gennemføres jf. DMI reglement med en indskydning og 3 gældende skydninger. Der vil
være op til 4 deltagere på hvert skydehold.
Der er opsat særskilt instruktion for hver enkelt skydning.
Deltagerne skal skyde på en skive i hver skiveopstilling, i alle skydninger.
Det maksimale antal træffere pr. skive er 2. Flere end 2 træffere pr. skive regnes som
forbiskud.
Der gives -1 point pr. forbier og -5 points, hvis skiven ikke er truffet
Skud afgivet før start og efter slutsignal straffes med fradrag af træffer.
Der er lukket markering.
Efter sidste skydning kan pistol afleveres. Pistoler skal ved aflevering være afmærket med
navn, forening samt deltagernummer.

Håndgranatkast
Gennemføres jf. DMI reglementet mod ring, skyttehul og vindue.
Der vil være et kasteområde, hvor deltagerne kan varme op.
Kasterne er selv ansvarlig for opsamling af granater på alle baner.
Granater lægges i vandspand, når der skiftes kaster (COVID19 tiltag). Disciplinen starter,
når kontrollanten giver kastetilladelse.
Der kastes 3 serier af 5 granater.
En serie mod ring med en diameter på 200 cm, kasteafstand 20 m. til ringens centrum.
Træffer er første nedslag eller hvis granaten ender inde i ringen.
En serie mod skyttehul der er placeret på tværs af kasteretningen, skyttehullets indvendige
mål er 180X50 cm. Kasteafstand til forreste kant er 15 m. Træffer er første nedslag eller
hvis granaten ender i hullet.
En serie mod lodret stående vindue. Indvendigt mål: H 150 cm. B 75 cm. Afstand fra
jordoverfladen til underkant vindue er 200 cm. Kasteafstand 15 m. Træffer er granater,
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Nordre Kaj 31 • 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 15 39 • www.ksmaskinteknik.dk

Svane Apoteket
Sdr. Boulevard 7 • 7800 Skive • Tlf. 97 52 42 11
skivesvane@apoteket.dk
www.skivesvane.apotekeren.dk
Egeris Apotek • Nørregades Apotek

der passerer gennem vinduet.
Der kastes med blind granat M/54
Kastemåden er valgfri
I dameklasserne, veteran- og HBU/HRU klasserne reduceres kasteafstanden på de 3
baner med 5 m.

Orienteringsløb
Afstand		
			

Fra Stævneplads til start er der ca. 700 m.
Følg afmærkning.

Kontrol		
			

EMIT. Udlevering af lånebrikker og backupkort
sker ved start.

Kort		
			
			
			

Højengran 2020, 1:10.000, 2,5m ækvidistance.
Kortet er trykt på vand- og rivefast papir.
Højengran er en typisk klitplantage med åbne klitter og tættere
partier af bjergfyr.

Postbeskrivelser
			
			

Der er postbeskrivelser på alle kort. I klasserne HB, DB og 		
HBU/HRU D/B vil postbeskrivelsen være med tekst.
Ingen løse postdefinitioner (COVID19 tiltag).

Start		
			
			
			
			
			
Mål		
			
			

Der er fri start, dog med min 2 min. interval for løbere i samme klasse.
Deltagerne skal være behjælpelige med at overholde den stramme 		
tidsplan = start snarest muligt.
Maksimal løbstid er 2½ time.
Flaskevand på HA banen ved en post.
Løbskort beholdes
(fair play, vis ikke dit kort til ikke startende deltagere)
Ingen væske ved mål (COVID19 tiltag).

Klasser:
Dame A		
Dame B		
Old Girls		
HBU/HRU Damer

Herre A			
Herre B			
Yngre Old Boys 		
HBU/HRU Herre

Ældre Old Boys
Veteran I
Veteran II
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Forsikring

Betaler du for meget
for dine forsikringer?
Tjek straks, om du kan spare penge i
TJM Forsikring.
Vi er ikke for alle, men er du medlem af
HKKF eller CS, kan du og din familie blive
en del af vores hold.
Beregn pris eller få et godt tilbud på
tjm-forsikring.dk/hkkf eller tjm-forsikring.dk/cs.

Årlig bonus
til alle
TJM-kunder

Sammenhold
betaler sig

Ny bolig?

Kontakt Nybolig Frederikshavn, og få
rådgivning til salg, til køb og til leje.
Til alle tider. Til alle hjem.

Frederikshavn
Midtpunkt 58 - 9900 Frederikshavn
Tlf. 9842 6700 - 9900@nybolig.dk - nybolig.dk

SKIVE KRAN & TRANSPORT

Nørregade 26 Balling • 7860 Spøttrup • Tlf. 9756 4466
Poul Silkjær +45 2171 7035 • Klaus Silkjær +45 2171 7040
skt@tdcadsl.dk • www.skivekran.dk

Væselvej 76 . 7800 Skive • T: 97 51 11 99 • mail@sm-teknik.dk • www.sm-teknik.dk

Damsgaards
Autolakering A/S
H.C. Ørstedsvej 29A
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98 42 27 52
Email: t@damsgaard9900.dk

AALBORG
EPOXY
Fjembhedevej 27, Præstbro
9330 Dronninglund
www.aalborgepoxy.dk

MONDO
Åbningstider: 1000 -1730
Smart tøjbutik til piger i
alle aldre, beliggende i centrum af Frederikshavn
Danmarksgade 76
9900 Frederikshavn
Tlf: 21 99 55 75

Tlf: 71 90 29 33
Email: info@aalborgepoxy.dk

Vi står altid klar
til at hjælpe med
et smil på læben

Altid masser af
skønne varer til
fine priser

Mejeriet - på
Bannerslund
Åbningstider: 1000 -1700
Smart tøjbutik til piger i
alle aldre, beliggende ved
rundkørselen til Strandby
Strandbyvej 119
Jerup, Nordjylland, Denmark
Tlf: 51 62 30 70

Birkvej 14 • 6900 Skjern • Tlf. 97 35 11 55
www.skjernpaper.com

EFFICIENCY THROUGH SIMPLICITY

WIND TURBINE SERVICE

Sandholm 7

SOx SCRUBBER SOLUTIONS

9900 Frederikshavn

Denmark

MARINE GEARBOXES

www.meproduction.com

Tværhøjvej 10 • 9352 Dybvad • Tlf. 40 41 70 90
kontakt@tagmaler-haraldpedersen.dk • www.tagmaler-haraldpedersen.dk

TAGDÆKNING & STILLADS A/S
Tlf. 20 22 05 27
hmo@vivastillads.dk

Tlf. 21 40 03 36
www.vivastillads.dk

  

www.bacher.com
Kirstinehøj 5, 2770 Kastrup • Amagerbrogade 19, 2300 København • Blangstedgårdsvej 66a, 5220 Odense

Nordjysk Autolakering A/S

Tlf. 98 46 42 11

 Lakering
 Metallisering
 Sandblæsning
 Voksbehandling

Alle Metaller!

• Total leverandør ,
• Fuldautomatisk
Laserskæring
• Robotsvejsning
• Pladebuk – Robot
• Panelbukning
• Automatisk afgratning

Tlf. 96 83 71 31

Værdi på bundlinjen
og social ansvarlighed for din virksomhed.

Topvirk er en socialøkonomisk virksomhed,

www.rustek.dk • rustek@rustek.dk
Bjørnevej 3 • 7800 Skive
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RUSTBESKYTTELSE
- AUTOREPARATION - GLAS - DITEC
AUT. AIRCONDITION - AUTOOPRETNING - AUT. RUDECENTER

Brønderslevvej 126 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 98 48 60 44

Resultater
WWW.AKIF.DK
Kort og baner lægges på O-track.
Danmarksmester (DIF) kåres i Herre A inkl. holdkonkurrence med tre deltagere på et hold.
Forbundsmester (DMI) kåres i
Dame A, Old Girls (35 år -)
Yngre Old Boys (35-44 år)
Ældre Old Boys (45-54 år)
Veteran I (55-64 år) og Veteran II (65 år -)klasserne.
Forbundsmestre i hold gennemføres med tre deltagere på hvert hold i Yngre Old Boys
samt på tværs af klasserne Ældre Old Boys, Veteran I og Veteran II klasserne.
I Dameklasserne A, B og Old Girls kåres en forbundsmester på tværs af disse klasser, men
med to deltagere på et hold.
Mester (DMI) kåres i Dame B og Herre B samt i HBU/HRU Damer og Herre klasserne.
I HBU/HRU kåres en mester med to deltagere på hvert hold. Ingen holdmestre for Herre B.
Dame B indgår i holdkonkurrencen på tværs i dameklasserne.

Jury
Mona L. Rasmussen (Feltsportsudvalget)
Allan Reiche Andersen (AKIF)
Bjarne L. Pedersen (DMI)
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Sikker transport til tiden
Nordvej 12 • 9900 Frederikshavn • Tlf. 70 21 12 00 • www.fiskelogistik.com

SOFT & TEKNIK A/S
Håndværkervej 2 • 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 95 35 • www.softogteknik.dk

RKGulve
v/Robert Kjellberg

VI HAR ALTID DEN BEDSTE LØSNING, SOM PASSER DIG OG DIT GULV

Ingeborgvej 47 • 9900 Frederikshavn
Telefon: 2945 4240 • Mail: robertk@mail.dk
www.rkgulve.dk

Malerfirmaet
Niels Erik Johansen
v/ Peter Schjunk
Bækmojenvej 31 • 9900 Frederikshavn

Tlf. 2440 71 43
petermaler@outlook.dk

Rengøring (privat & erhverv)
Butik (med salg til private)
Søndergade 51 A • 9900 Frederikshavn

Alice - Ring på 30 29 98 51
Trekløver Rengøring • Privat & erhverv • Søndergade 51A • 9900 Frederikshavn
Tlf. 30 29 98 51 • CVR 29363064 • www.treklover-rengoring.dk

Søndergade 189
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 09 20 * 28 14 44 98
bager.birk@newmail.dk

Bjørnevej

Hald borgerhus

Entreprenørfirma
KAJ OVE MADSEN A/S

Bjørnevej 4, 7800 Skive Tlf. 97527000
Www.kajovemadsen.dk

Sæby Maleren

DET DANSKE
VEJR ER PAVA
VEJR

din lokale maler

v/ Henrik Dahl Jensen
Alt malerarbejde udføres
Gode råd og idéer, samt uforbindene
tilbud gives • Epoxy gulve

Vil du sikre din bil
imod vind og vejr,
er det en god idé
at lægge vejen
forbi PAVA.

Vi tager os også af forsikringsskader
salg af malig fra Nordsjø
Sølystvej 16 A
9300 Sæby
Sølystvej 16 A
Tlf.:
2128
2830
9300 Sæby

Mail:

saebymaleren@gmail.com
saebymaleren@gmail.com

Ring for et uforpligtende tilbud

Du finder os her
FREDERIKSHAVN PAVA CENTER
Udviklingsvej 1
9900 Frederikshavn
+45 98 43 87 00
pavacenter.dk

Knivholtvej 1A • 9900 Frederikshavn
Tlf. 96 20 45 45

Herningvej 4 , 7470 Karup J

Tlf. 96 62 61 85

www.sanistaal.dk

Fursund Færgeri
Stenøre 3

99 15 64 67

Mobil 22 23 16 25
ammo@skivekommune.dk

P E Transport Ivs
Rindsbækvej 31 - 8800 Viborg
Tlf.: 20 54 60 36

Rosengårdsvej 41 • 9900 Frederikshavn
Tlf. 98 46 22 86 • www.fotosats.net

Brevpapir, kuverter, visitkort o.s.v. • Kalendere • Prislister
Rejsekataloger • Turistbrochurer • Brochurer og kataloger

Nørresundby
Købmand

Dan Sloth

Løvbakken 4 B • 9400 Nørresundby

Østerbro 2
7800 Skive
Tlf. 9393 8873
www.massageskive.dk

MantisX
- et revolutionerende nyt system der påmonteres pistol
eller riffel. MantisX analyserer hvert skud og genererer
data, som kan forbedre dine skydefærdigheder.

MANTISX10
- NÅR PRÆCISION ER VIGTIG

MantisX10 analyserer mundingsbevægelse, aftrækskontrol, rekyl og
hylstertræk efter hvert skud. Både resultat og forslag til, hvordan du kan
forbedre dit skud, fås i den tilhørende gratis app.

Sæt
enheden på

Tilslut din
smartphone

BESØG OS PÅ STANDEN
TIL DM I INDENDØRSSKYDNING OG AFPRØV
MANTISX10

www.mantisX.dk

www.mantisX.dk

Indsamling
af data

