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COMPETITIE 2020-2021.
Wegens omstandigheden is niet alles klaar om de uitgifte voor de competitiebescheiden door te laten gaan
op de geplande dag, woensdag 9 september. Daarom zullen wij dit uitstellen naar zaterdag 19 september
van 16.30 – 19.00 uur. Dit is tijdens de eerste dag van het NK/LK bij Minli op de ijsbaan.
Verenigingen die deelnemen aan het NK/LK krijgen de benodigde formulieren, baanindeling enz. zo spoedig
mogelijk digitaal toegezonden. Teamkaarten worden op de betreffende dag(en) uitgereikt.

TERUGGETROKKEN TEAM.
De vereniging D’r SJEET deelde ons mede dat zij genoodzaakt zijn hun team uit de competitie terug te
trekken. Het betreft het team D’r Sjeet 1 in de 2e klasse B. De verenigingen welke een team hebben in deze
klasse dienen hier goed nota van te nemen. De wedstrijden tegen dit team komen te vervallen. In
tegenstelling tot de vorige jaren hebben wij dit team vervangen door een vrije wedstrijd. Zo doende hoeven
er geen wedstrijdformulieren voor deze wedstrijd opgesteld te worden maar is het gewoon een vrije
wedstrijd in deze klasse. Dit is voor iedereen makkelijker, ook gezien er vorige seizoenen ook weinig of
geen gebruik gemaakt is van de gelegenheid om deze wedstrijd te schieten. Op de website staat het
aangepaste overzicht van klasse 2B.
Vereniging D’r Sjeet geeft aan dat indien er interesse is in overname van inventaris of lokaal dit kenbaar
gemaakt kan worden bij Djurre Pietersma, tel. 06-27046452.

BEKERCOMPETITIE.
De finale van de afgelopen bekercompetitie 2020 zal geschoten worden op zondag 13 september op locatie
Minli te Strijthagen. Aanvang van de wedstrijd is om 10.30 uur. Vanaf 09.00 uur kan men terecht om voor te
bereiden. In de finale staan de volgende teams: Lee Enfield 1, S.V.H. 1 en Revanche 1.
Als gemiddelde van de schutters wordt de stand vóór aftrek genomen, in dit geval het gemiddelde na week
20 (09-03-2020).
De nieuwe bekercompetitie 2021 zal bestaan uit 10 teams die op zondag 20 september van het NK/LK door
loting ingedeeld worden. De betreffende teams zullen hierover nog informatie toegestuurd krijgen.

De voorlopige planning ziet er als volgt uit (onder voorbehoud uiteraard):
 13-09-2020
Finale Bekercompetitie 2020, locatie Minli, aanvang wedstrijd om 10.30 uur
 19-09-2020
Uitgifte competitiebescheiden
 19 +20-09- 2020
NK/LK
 25-09-2020
Start competitie Kogel Opgelegd
 26-09-2020
Start competitie Kogel Vrijstaand
 27-09-2020
Start competitie Pluim
 30-09-2020
Start competitie Luchtpistool
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