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Geachte schietverenigingen, 

      

          
  Dit jaar is voor onze vereniging een jubileumjaar. 

  

 

Schietvereniging Diana bestaat 70 jaar. 
   

 

Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert Diana voor alle  

 
verenigingen van Schietvereniging Oost Gelderland een concours 

 
in alle disciplines. 

      

 

Dit concours zal plaatsvinden van 9 t/m 13 oktober. 
 

 

Bijgaand een programmaboekje. 
    

          

 

Wij gaan er van uit dat u bij ons concours aanwezig wilt zijn 

 
en nodigen hierbij alle schutters van uw vereniging van harte uit. 

          

          

    

Met vriendelijke groet, 
  

          

    

Bestuur en leden  
   

    

Schietvereniging Diana 
  

       

 



Voorwoord van onze voorzitter en voorzitter van  
Schietvereniging Oost Gelderland 
 
Beste schut(s)ters , 
     
Schietvereniging Diana bestaat 70 jaar! 
Omdat Diana de schietsport in het algemeen  
een warm hart toedraagt, willen we een concours  
organiseren voor alle disciplines. 
 
Wij houden vanwege deze mijlpaal geen receptie. 
 
Het concours wordt gehouden op onze schietbanen aan de Molenstraat te 
Etten. 
De banen zijn ook te bereiken met een traplift, voor leden die niet zo mobiel 
meer zijn. 
 
De wedstrijden zijn allemaal individueel, er worden geen korpswedstrijden 
gehouden. 
 
LG / LP / LGO zijn op maandag 9 oktober en dinsdag 10 oktober.  
KKG op woensdag 11 oktober en donderdag 12 oktober. 
KKP op vrijdag 13 oktober. 
Baanbespreken op woensdag 4 oktober. 
Vooraf aan de wedstrijd inschrijven in de kantine. 
De inleg voor elke wedstrijd is slechts € 5,00. 
Prijzen worden toegekend aan de hoogste schutter per klasse. 
Het aantal prijzen hangt af van de deelname per discipline. 
De prijzen worden in cadeaubonnen uitgereikt op vrijdag 17 november. 
 
De laatste jaren lopen de deelnames aan wedstrijden en concoursen erg hard 
terug en wij en ook het bestuur van Schietvereniging Oost Gelderland proberen 
steeds weer om de leden toch aan deze wedstrijden mee te laten doen. 
Uiteindelijk ben je niet voor niets lid van een vereniging. 
Bij deze vragen we dan alle besturen van schietverenigingen die aangesloten 
zijn bij SVOG hun leden te motiveren om aan deze wedstrijd deel te nemen. 
 
We zien elkaar hopelijk in oktober op onze banen in Etten. 
 
          Benny Centen 



Wedstrijddagen: 
 
Maandag LG - LGO - LP   09-10-2017 van 19.00 tot 22.45 uur 
 
Dinsdagmiddag LG - LGO - LP  10-10-2017 van 13.30 tot 16.30 uur 
Dinsdagavond  LG - LGO - LP 10-10-2017 van 19.00 tot 22.45 uur 
 
Woensdagmiddag  KKG   11-10-2017 van 13.30 tot 16.30 uur 
Woensdagavond KKG   11-10-2017 van 19.00 tot 22.45 uur 
 
Donderdag KKG    12-10-2017 van 19.00 tot 22.45 uur  
 
Vrijdag KKP     13-10-2017 van 19.00 tot 22.45 uur 
 
Sluiting inschrijfbureau: 22.00 / 16.00 uur. 
 
 
Accommodatie: 
 
Schietkelder aan de Molenstraat 7 te Etten. 
Grote parkeerplaats aanwezig. 
 
 
Baanbespreken: 
 
Dinsdag 3 oktober. 
U kunt dit doorgeven per mail of telefonisch. 
Mailadres: bennyc@kpnmail.nl 
Telefoon: 0315-327793 of 06-12089388 
 
 
Programma: 
 
Inleg € 5,00 per discipline waaraan wordt deelgenomen. 
Alle disciplines schieten 6 kaarten (30 wedstrijdschoten) + 1 proefkaart. 
Klasse en telling volgens regels van Schietvereniging Oost Gelderland. 
Meerdere proefkaarten € 0,50 per kaart. 
Verder zijn de wedstrijdreglementen van SVOG van toepassing. 
 
 


