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Turneringsregler for holdturneringer i 

DGI Midt- og Vestsjælland Skydning 
 

Dette regelsæt er gældende for alle af DGI Midt- & Vestsjælland udbudte holdturneringer 
 

Generelle regler. 
 

1. Turneringen gennemføres over min. 3 runder. Antal runder skal fremgå af indbydel-

sen. 

2. Der konkurreres i de klasserækker, hvori der ved DM er konkurrence for forenings-

hold samt en MIX-række. 

Hold i Mix-rækkerne kan sammensættes af skytter fra alle klasser. 

3. Et turneringshold består af 4 skytter, men det behøver ikke være de samme skytter i 

hver runde. Er et hold ikke mødt fuldtalligt op til en rundes afvikling, udgør de frem-

mødte skytter holdet. Det tillades, at et hold kan have en fraværende skytte, som 

har skudt på forhånd. Runderne skal skydes i kronologisk rækkefølge. 

Skydning på forhånd, kan enten gøres ved runden før, eller ved at kontakte forenin-

gen, der står for runden, og skyde på en træningsdag. Sidstnævnte mulighed kan 

ikke vælges af foreningen, der har hjemmebane ved den næste turneringsrunde. 

4. I hver runde skydes ét klasseprogram. 

5. I hver klasserække skydes der i indtil flere divisioner. 

Division 1 til X er divisioner for hold, der skyder udebanekampe. Division X+1 er for 

hold, der skyder hjemmekampe. F.eks. division 1-3 er udekampe, division 4 hjem-

mekampe. Der skal være tilmeldt minimum 3 hold, der skyder udebanekampe for, at 

der vil blive oprettet sådanne divisioner. Ellers skyder alle hold hjemmekampe. 

6. Turneringen afvikles på den bane, der fremgår af gældende turneringsplan. 

7. Kampen kan begynde, når mindst 2 foreninger er mødt. 

8. Turneringen afvikles i den eller de uger, der fremgår af gældende turneringsplan. 

9. Udebanedivisioner for Børn og Juniorer kan opdeles i 2 geografiske områder af hen-

syn til, at det kan være muligt, at der skydes en hverdagsaften. Geografien vurderes 

efter tilmeldingerne, så det bliver nogenlunde ligeligt fordelt hold- og afstandsmæs-

sigt. Tildeling af matchpoint (MP) gøres samlet for de 2 geografiske områder. 

10. Landsdelsmesterskab og andre stævner kan indgå i turneringen.  

11. En skytte kan deltage på to hold pr. disciplin i samme omgang. På betingelse af at 

det ene hold er i Mix-rækken. 

12. Hvert år foretages op- og nedrykning af det bedste/dårligste hold i hver division på 

udebane. På betingelse af at bedste hold har flere skudte point end det dårligste hold 

i divisionen over. 

13. Skydninger i turneringen afvikles iht. Skyttebogens gældende bestemmelser. 

14. Alle individuelle resultater fra hver runde skal noteres på holdkortene, som hentes på 

hjemmesiden. 
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15. De udfyldte holdkort SKAL være landsdelskontoret i hænde pr. mail senest manda-

gen efter hver runde. Det er den baneansvarlige forenings ansvar at indsende resul-

taterne. Gøres dette ikke rettidigt, kan den baneansvarlige forenings hold fratages 

MP opnået i den pågældende runde. Dette gælder både hjemmebaneskydninger og 

arrangøren af udebaneskydninger. 

16. Efter hver runde tildeles holdene matchpoint (MP), således at det hold, der har høje-

ste resultat, tildeles det antal MP, der modsvarer antallet af hold i den pågældende 

division. Melder et hold ikke afbud tildeles -3 MP i runden. Ved afbud tildeles 0 MP. 

Har 2 eller flere hold samme resultat, tildeles de samme MP, og de(t) efterfølgende 

MP udgår. 

Alle MP tildeles på dagen for den ordinære runde, men hold kan vælge at skyde ved 

runden efter for at få flere skudte point. 

17. Når alle runder i en division er afviklet, er vinderen det hold, der sammenlagt har op-

nået flest MP. Har 2 eller flere hold lige mange MP, vinder det hold, der har højeste 

sammenlagte skudte point. Er der stadig lighed, er det skudte point i sidste runde af-

gørende, derefter skudte point i næstsidste runde etc. 

Skyder alle hold i samme division, så udtages de højest placerede i divisionen til DM. 

Er der flere divisioner henvises til tillægget for henholdsvis pistol og riffel nedenfor. 

18. Hvis alle hold i en division er fuldstændige enige om at udvide mødetiden eller flere 

skytter skyder på forhånd, så er der hermed givet mulighed for dette. 

19. Præmier uddeles iht. DGI Midt- & Vestsjælland Skydnings præmiepolitik. 

20. Der kan opkræves et holdindskud for deltagelse. 

21. Kun hjemmebaneskydninger: Dokumentation i form af skiver, resultatkort eller ud-

skrifter skal gemmes til efter turneringens afslutning. Der kan efter hver runde fore-

komme indkaldelse af dokumentation til kontrol af resultater.  

22. Afvigelser fra dette regelsæt skal fremgå af indbydelsen og turneringsplan. 

23. Turneringsudvalget i Midt- og Vestsjælland er ansvarlige for turneringen. 

24. Spørgsmål, der ikke er afdækket i dette reglement, afgøres af turneringsudvalget i 

Midt- & Vestsjælland 

25. Når der skydes på pap skal hver enkelt skyttes skiver skal være i nummerrække-

følge, og for hjemmebaneskydninger skal hele holdes skiver være i nummerrække-

følge. 

26. Ved udebanedivisioner for børn og juniorer skal skytterne være ankommet til banen 

mellem 18.30 og 19.30. Øvrige udebanedivisioner mellem 18.30 og 20.00. Skydnin-

gen må først påbegyndes når der er mødt skytter fra minimum to foreninger. Skyd-

ningen kan påbegyndes tidligere såfremt der er mødt skytter fra minimum to forenin-

ger. 
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Tillæg til generelle regler gældende for pistol 
 

A. Når der skydes på pap, så skydes max 5 skud i hver skivetegning. 

 

B. Kun 25 meter: Der gennemføres 2 skydehold på hver skydedag. Det første skyde-

hold starter kl. 18 (eller før, hvis der er 10 skytter fremme), og det andet skyde-

hold starter ca. 19.30. Sidste skytte skal være fremme inden kl. 19.30. Forenin-

gerne aftaler indbyrdes hvem der møder hvornår. 

 

C. Vinderen af udebane og vinderen af hjemmebane udtages til DM. Hvis der er flere 

kvotapladser til foreningshold, så udtages de hold, der i løbet af turneringen flest 

skudte point totalt uanset division.  

 

 

Tillæg til generelle regler gældende for riffel 
 

A. Når der skydes på pap, så skydes der maksimum 5 skud i hver skivetegning i 

sommerturnering, og 1 skud i hver skivetegning i vinterturneringen.  

 

B. Landsdelens tildelte kvotepladser ved DM går til de bedste hold i 1. division. Dog 

tildeles sidste kvoteplads det hold, der i løbet af turneringen har flest skudte point 

totalt uanset division. Det laveste placerede hold i 1. division kan kun udtages til 

DM, hvis det er blandt de hold, der har flest skudte point. Der kan være flere kvo-

tepladser end én, som tildeles via det totale antal skudste point (f.eks. hvis der 

kun er 3 hold i 1. division) 

 

C. Der er 4-6 hold i hver division. Laveste division for udebanedivisioner, opsamler 

hold og kan være på op til 7 hold. Alle hold på hjemmebane skyder i en og samme 

division. 

 

D. Der bruges ikke x-10er i udregning af holdresultater. 
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