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<h2>Kodim 0424/Tanggamus Gelar Lomba Menembak</h2> <p><img class="caption"
src="http://www.radartanggamus.co.id/images/stories/2011/04april/28_juli_latihan.jpg"
border="0" title="BIDIK SASARAN: Peserta lomba saat mengikuti lomba menembak yang
diadakan Kodim 0424 Tanggamus di lapangan Batutegi, Kecamatan Airnaningan." align="left"
/><strong>Peringati HUT Kodim 0424 Tanggamus Ke-11</strong></p><p>AIRNANINGAN �
Kodim 0424 Tanggamus menggelar lomba menembak dengan menggunakan senapan
panjang dan pendek di Lapangan Batutegi , Kecamatan Airnaningan, Kabupaten Tanggamus,
kemarin (27/7). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Kodim 0424
Tanggamus yang ke-11 tahun ini. </p><p>Ketua Panitia Kegiatan dari Danramil Talangpadang
Suparno mendampingi Dandim 0424 Tanggamus Letkol Inf. Parada Siringgoringo mengatakan,
kegiatan ini dilaksanakan bertujuan agar para prajurit Kodim 0424 Tanggamus dapat memiliki
serta mempunyai kemampuan dalam bidang menembak dengan baik dan benar.
</p><p>�Selain itu, dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara Kodim 0424 Tanggamus
dengan unsur kepolisian, khususnya Polres Tanggamus, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Tanggamus dan Peringsewu serta tokoh masyarakat Tanggamus,�
jelasnya.</p><p>Dikatakannya, kegiatan ini diikuti sebanyak 83 peserta, baik yang
menggunakan senapan panjang maupun pendek. Dimana, untuk peserta yang mengikuti
kegiatan tersebut berasal dari Kodim 0424 Tanggamus, Polres Tanggamus, Pemkab
Pringsewu dan Tanggamus, serta tokoh masyarakat. </p><p>�Sebanyak 83 peserta itu terdiri
dari untuk Kodim yakni Perwira sebanyak 15 orang, Bintara 10 orang, Tamtama 5 orang.
Sedangkan, peserta dari Polres Tanggamus terdiri dari perwira 10 orang, bintara 15 orang.
Kemudian, dari Pemkab Pringsewu sebanyak 4 orang dan Tanggamus sebanyak 7 orang dan
peserta yang dari tokoh masyarakat sebanyak 17 orang,� jelasnya.</p><p>Ditambahkannya,
dalam lomba menembak ini akan diambil 6 orang pemenang, dimana 3 orang pemenang
lomba menembak yang menggunakan senapan panjang dan 3 orang yang menggunakan
senapan pendek. </p><p>�Untuk juara I dalam lomba ini, akan mendapatkan hadiah sebesar
Rp5 juta beserta mendapatkan piala. Kemudian, untuk juara II akan mendapatkan hadiah
sebesar Rp3 juta dan juara III akan mendapatkan hadiah sebesar Rp2 juta,� pungkasnya.
(*)</p>
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