
  Schietvereniging Oranje Nassau 2
                                                                   Rangeerstraat 18
                                                           4431 NL ‘s-Gravenpolder

Verantwoordelijke Action Shooting SVONII:  cjadegraaf@zeelandnet.nl

nodigt uit voor wedstrijd nr.3 Action Shooting welke zal doorgaan op vrijdagavond 21 en zaterdag
22 juni 2019 op de 25 meterbaan

Deze wedstrijd maakt deel uit van de Action Shooting Cup 2019 en telt bijgevolg mee voor het op-
maken van de eindrangschikking.

Vanaf heden kan er ingeschreven worden via: https://fkpa.optijd.be/

Er kan ingeschreven worden voor volgende gekende categorieën:
KKPS - KKPO - GKPS - GKPO - GKRS - GKRO -

Geweer Semi Auto . 22LR Open ( GSA22O) - Geweer Semi Auto 9 mm Open (GSA9O)

Geweer schiet op dezelfde installatie als pistool en revolver.
.22LR geweer op de 13 kleine doelen van 10 cm en 9 mm geweer op de 13 grote doelen van 20 cm.
Max. 20 patronen in de lader - geen reload - startpositie: 45 graden - stopplaat als laatste te raken.

Als side event kan ook, door de schutters die dat wensen, op een  “Texas Star ” geschoten worden.

Beloon dit mooie initiatief van Schietvereniging Oranje Nassau II met uw inschrijving en breng een
bezoek aan deze rustige maar mooie omgeving.

Met vriendelijke groeten.

                   Naomi Huygen
naomi_huygen@hotmail.com

Bezoek ook onze website via: https://www.actionshooting.be

Coördinator Action Shooting Cup: Dhr. G. Wuyts : guido.wuyts1@telenet.be
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