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HOLDLISTE 

 
 

Skriv jeres selskabsnavn her……………………………….  
Skriv jeres holdnavn her ………………………………….  
 
1111. Pistolskydnin             . Pistolskydnin             . Pistolskydnin             . Pistolskydnin             10 skud pr. deltager. Hvor mange skud i sort            10 skud pr. deltager. Hvor mange skud i sort            10 skud pr. deltager. Hvor mange skud i sort            10 skud pr. deltager. Hvor mange skud i sort                                                                                                ((((                                        ))))    
2. Geværskydning         2. Geværskydning         2. Geværskydning         2. Geværskydning         10 skud pr. del10 skud pr. del10 skud pr. del10 skud pr. deltager. Hvor mange skud i sort             tager. Hvor mange skud i sort             tager. Hvor mange skud i sort             tager. Hvor mange skud i sort                                                                                                 (     (     (     (                         )   )   )   )       
3. Rodeotyren                3. Rodeotyren                3. Rodeotyren                3. Rodeotyren                En tur pEn tur pEn tur pEn tur pr. deltager. r. deltager. r. deltager. r. deltager.     Hvor mange sekunder for bedste rytters tidHvor mange sekunder for bedste rytters tidHvor mange sekunder for bedste rytters tidHvor mange sekunder for bedste rytters tid        (   (   (   (                                   ))))                                                                                            
4. Bue og pil                 4. Bue og pil                 4. Bue og pil                 4. Bue og pil                 3 pile p3 pile p3 pile p3 pile pr. deltager. Hvor mange pile i cirklen              r. deltager. Hvor mange pile i cirklen              r. deltager. Hvor mange pile i cirklen              r. deltager. Hvor mange pile i cirklen                                                                                                  (      (      (      (                      ))))    
5. Dartspil                    3 pile pr. deltager. Hvor mange pile i rød el. grøn                   5. Dartspil                    3 pile pr. deltager. Hvor mange pile i rød el. grøn                   5. Dartspil                    3 pile pr. deltager. Hvor mange pile i rød el. grøn                   5. Dartspil                    3 pile pr. deltager. Hvor mange pile i rød el. grøn                                                   (      (      (      (                      ))))    
6. Hammer og søm       6. Hammer og søm       6. Hammer og søm       6. Hammer og søm       3333    søm pr. deltager. søm pr. deltager. søm pr. deltager. søm pr. deltager.     HvorHvorHvorHvor    mange slået imange slået imange slået imange slået i                                                                                                                                                                                (      (      (      (                      ) ) ) )     
                                                                                                                                                    6 slag for Cowboys6 slag for Cowboys6 slag for Cowboys6 slag for Cowboys    pr. sømpr. sømpr. sømpr. søm….….….….    
                                                                                                                                                    12 slag for Co12 slag for Co12 slag for Co12 slag for Cowwwwgirlsgirlsgirlsgirls    pr. sømpr. sømpr. sømpr. søm…..…..…..…..    
7. Hesteskokast  7. Hesteskokast  7. Hesteskokast  7. Hesteskokast                                      3 kast pr.3 kast pr.3 kast pr.3 kast pr.    deltager. Hvdeltager. Hvdeltager. Hvdeltager. Hvor mange rundt om pælen      or mange rundt om pælen      or mange rundt om pælen      or mange rundt om pælen                                                                                                  (    (    (    (                        ))))    
8. Lassokast8. Lassokast8. Lassokast8. Lassokast                                                                3 kast pr. deltager. Hvor mange rundt om jungen   3 kast pr. deltager. Hvor mange rundt om jungen   3 kast pr. deltager. Hvor mange rundt om jungen   3 kast pr. deltager. Hvor mange rundt om jungen                                                                                                       (     (     (     (                     )                         )                         )                         )                         
9. Ringkast               9. Ringkast               9. Ringkast               9. Ringkast                       5 kast pr. delt5 kast pr. delt5 kast pr. delt5 kast pr. deltager. Hvoager. Hvoager. Hvoager. Hvor mange rundt omr mange rundt omr mange rundt omr mange rundt om    hornenehornenehornenehornene                                                                                                        (   (   (   (                           ) ) ) )     
10. Hattekast.            3 kast pr. deltager. Hvor mange igennem hul.10. Hattekast.            3 kast pr. deltager. Hvor mange igennem hul.10. Hattekast.            3 kast pr. deltager. Hvor mange igennem hul.10. Hattekast.            3 kast pr. deltager. Hvor mange igennem hul.    
TotTotTotTotal.al.al.al.                                                            ((((                                                        ))))    

1 point for hver gang der er ramt rigtigt1 point for hver gang der er ramt rigtigt1 point for hver gang der er ramt rigtigt1 point for hver gang der er ramt rigtigt    

    
Når I er færdige sammenlægges alle point.Når I er færdige sammenlægges alle point.Når I er færdige sammenlægges alle point.Når I er færdige sammenlægges alle point.    

Listen aListen aListen aListen afleveres til personalet i baren inder kl. 22,00fleveres til personalet i baren inder kl. 22,00fleveres til personalet i baren inder kl. 22,00fleveres til personalet i baren inder kl. 22,00    
Aktiviteter lukkesAktiviteter lukkesAktiviteter lukkesAktiviteter lukkes    under maden og Squaredanceunder maden og Squaredanceunder maden og Squaredanceunder maden og Squaredance    hvorhvorhvorhvorefterefterefterefter    de genåbnesde genåbnesde genåbnesde genåbnes    

Vindere bliver udråVindere bliver udråVindere bliver udråVindere bliver udråbbbbt senere.t senere.t senere.t senere.    
        
    

    


