
Billeder fra FEM kamp 2011

Wii Bowling - 10 runder hver som tælles sammen.

Der blev skudt både på 50m og på 15m - 10 gældende skud for hver deltager.



Spin-ladder er en ny diciplin. En stige der består af tre trin, hvor man skal få en snor med 
2 bolde til at sidde fast på. Det øverste trin gav 3 point, trin 2 gav 2 point og laveste trin 
gav 1 point.
Hvis boldene IKKE sidder fast på stigen giver de 1 minus point. Spillet blev sat op 
indendørs da det regnede det meste af tiden. - Virkeligt sjovt spil.

Resultat-tavlen blev løbende opdateret så man kunne følge med i stllingen. Totalen til højre 
blev ændret hver gang der var et nyt resultat. Hvert hold havde deres hold-kort med til de 
forskellige dicipliner, hvor hjælperne så skrev resultaterne på, Kirsten (Formand) stod for 
resultatformidlingen. Tak til Kim Hansen, Birthe Larsen, Mads Frandsen og Uffe Jacobsen 
som hjalp ved de forskellige dicipliner.



Der blev sluttet af med en “lidt” alternativ bål med pølser og snobrød, det fungerede 
perfekt med vores store grill som “bålplads”. 
Så FEM-KAMPEN blev gennemført selvom regn og torden hærgede udenfor. Hvor har vi 
dejlige forhold i Dauglykke Skytteforening.

Den sidste diciplin var dart - hvor hver deltager havde 3 gange 3 pile.

NÆSTE ÅR vil vi udvide FEM-KAMPEN til at inviterer ALLE fra foreningen til at danne hold. 
F.eks. en bedstefar som tager et barnebarn med. En onkel som er skytte tager sin nivø eller 
niece med. Et ægtepar eller kærestepar som gerne vil danne et hold. Mor og datter eller
2 veninder. Eneste regel er at den ene af deltagerne er medlem af skytteforeningen.

Vi håber på mange flere hold næste år - det kan vi sagtens klare siger Kirsten Petersen - 
formand for Dauglykke Skytteforening.


