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CRAYZY OPEN 2015 
Sponset av: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPÉRE 

  INSTALLASJON      AS 

 
 

LYSAKERLOKKET 12 TLF: 22 67 10 33 - 986 15 429   FIRMA-BOLIG-SERVICE 

WWW.NORSK JAKT.NO 

 

Årets Crazy Open i Drangedal helgen 10-12 Juli (stevnedag 11/7) 

  

http://www.norsk/
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Selvet stevnedagen er Lørdag den 11. 

Kontaktperson: Kåre Gullbekk Tlf: 918 88 487. 
 

Dette er som kjent ett uformelt arrangement, med fokus på det sosialet. 

 

Opplegget er som følger: 

 Banene klargjøres torsdag og fredag, for de som måtte ha lyst til å 

komme ett døgn eller to før stevnedagen, og kanskje hjelpe til litt. 

 Det er 10 baner.  

 Det er fem på laget:  

(to/tre skyter, mens to leder laget, og deretter bytter).  

 Det vil bli andledning til å kjøpe en flott minne «greie» til Kr: 65,- 

 Startavgift pr runde Kr: 70,- 

Hvor man mottar ett lodd til trekkningen, får hver start! 

Premiering i form av medalje til de 15 beste i hver klasse: 

Millitær, Revolver, Mag l, Mag II, Fin og Open klasse.   

Det skilles ikke på ungdom,voksen,V50,V60,etc                        
 Premieutdeling samt loddtrekkning ca  Kl 19.45 ved grillplassen  

 Det vil bli avsatt egen plass for telt.. På teltplassen er det naturlig å 

sette opp partytelt Oppfordrer alle som har dette og ta med, samt noe 

å sitte på,  slik at man får skygge for solen. Dette vil bli det sosiale 

midtpunktet, hvor bl.a gassgrill stilles til fri disposisjon. 

 Søndag morgen er det felles opprydding Kl 0800 til leieren er ryddet. 

 

Veibeskrivelse: 

Kjør til Drangedal, følg skilting langs veien. 1. merking i rundkjøringen 

v/bensinstasjonen 
 

Håper du/dere vil bli med å skape noen gode minner sammen med oss! 
 

 

Ingen bindende påmelding, men send gjerne en mail: 

kk.skytterklubb@hotmail.no  
om at du kommer, eventuelt har noen spørsmål.  

Litt lettere for oss å tilrettelegge teltplass etc. Obs:  
Vi har ingen kiosk, men deler gjerne det vi måtte ha til overs. 

 Husk sololje. 
 

Vell møtt: Kåre Gullbekk Tlf: 918 88 487 


