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DGI SKYDNING 

                                                                                                                          

Indbyder landsdelsforeningerne til at sende skytter til 

 

DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ 15m GEVÆR 
den 5. – 7. april 2013 

 
Det foregår på Vingstedcentrets 15 m bane (kun cal22) og Hal 2 (kun luft) 

 
Mesterskaberne er for individuelle skytter i følgende klasser: 

Ungskytter 
Senior 
Åben 

Veteran 
 

Samt for landsdelshold og foreningshold 

 

 
 

Bestemmelser: 
Bestemmelser for skydningerne fremgår af SKYTTEBOGEN 2012/2013 KAP 14 
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Tidsplan (skydetider): 
Hovedskydningstider på både cal. 22 og luft, samt disses fordeling på landsdelsforeninger fremgår af vedlagte skemaer. 
Landsdelene skal indenfor de tildelte tider sikre, at der er plads til foreningsholdene på cal. 22, idet det skal bemærkes, at Åben 
klasse- og Veteranholdene senest skal skyde hovedskydning lørdag den 6. april 2013 kl. 13.00, og seniorholdene senest søndag 
den 7. april 2013 kl. 11.00.  
  
Mesterskaber skydes sideløbende med hovedskydningerne, således at seneste skydetid er:  
 Cal. .22  Luft  
Fredag den 5. april 2013: Kl. 20.00 Kl. 20.00 
Lørdag den 6. april 2013: Kl. 16.20 Kl. 16.20 
Søndag den 7. april 2013: Kl. 13.40  Kl. 14.20 
 
Finaler cal. 22 lørdag den 6. april 2013 

Finale for foreningshold (ÅKL og VET) Kl. 15.00  
Præmieoverrækkelse for foreningshold   Kl. 16.20 
 
Finaler cal. 22 søndag den 7. april 2013 

Finale for Senior foreningshold     Kl. 13.00  
Finale Danmarksmesterskab     Kl. 14.30 Senior (UNG + KL 1-3) 
    Kl. 14.30 Øvrige (Veteran 1-2 og Åben klasse 1-3) 
Præmieoverrækkelse individuelt, forenings-  og landsdelshold 
Søndag den 7. april 2013:                 Ca. kl. 15.50 
 
Særlige bemærkninger om deltagelse  
Luft:  

Såvel Hovedskydninger som Mesterskabskydninger på luft skydes på elektronisk markeringsanlæg (Kongsberg) og på 
hæve/sænke-borde, som er opstillet i hal 2 i Vingstedcentret. 
 
Hovedskydning: 

Der er fri tilmelding. Tilmelding skal ske jfr. nedennævnte bestemmelser. Såfremt der er ledige hovedskydningstider, kan disse 
tildeles under stævnet i Vingsted. 
 
Mesterskab: 

Der er fri tilmelding til mesterskabsskydningen i de individuelle konkurrencer. Vejledende mesterskabs krav vil være opslået på 
banen. Tilmelding til mesterskab kan kun ske under stævnet i Vingsted.  
 
Finale (KUN cal. 22): 

For hhv. UNG og KL 1-3, og for ÅKL 1- 3 og VET 1-2 skydes der en afsluttende finale for de 10 bedst placerede skytter fra hoved- 
og mesterskabsskydningen sammenlagt samt de skytter, der har pointlighed med skytte nr. 10. Der skal mindst deltage 10 skytter i 
hver finale. For at kunne deltage i finalen skal mesterskabsskydningen skydes senest på skydeholdet kl. 13.00 søndag den 7. april 
2013. 
 
Holdskydninger: 

Skytter på foreningshold skal skyde samlet, gælder dog ikke lufthold. 
Skytter i foreningsholds finalen kan forinden finalen påbegyndes vælge, at resultatet for finalen, samtidig skal gælde som individuelt 
mesterskab. 
Der afholdes ikke foreningsholds finale på luft, hvorfor det er resultaterne fra hovedskydningen der er tællende til 
holdkonkurrencen. 
 
Klassificering: 
Der gøres opmærksom på, at det er skyttens klassificering den 25. marts 2013, der er gældende til såvel den individuelle- som til 

holdkonkurrencerne. Klassekort skal forevises på forlangende. Der vil som minimum blive foretaget ekstra kontrol af samtlige 
medaljetageres klassificering. 
 
Øvrige bestemmelser: 

Øvrige bestemmelser fremgår af skyttebogens kap.6, "Konkurrencebestemmelser for baneskydning, gevær".  
Våbenkontrol vil blive fortaget stikprøvevis og kan forekomme før, under og efter skydningen. 
Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel vil være opslået ved banen under stævnet, og oplyses på banen forinden 
skydeholdets begyndelse.  
 
Protester: 

Protester afgøres i henhold til skyttebogens kap.13, dog således, at protest mod et fejlregistreret resultat (ikke skivebedømmelse) 
kun er gældende, dersom skytten/holdlederen fremfører denne inden 48 timer efter resultatet er offentliggjort på hjemmesiden 
www.skytten.dk . Der sendes besked til landsdelene via mail om tidspunkt for offentliggørelse af resultatet på hjemmesiden. 
 
Indskud pr. skydning: 

Individuel:         70 kr.  
Mesterskabsskydning: 30 kr. 
Finaleskydning:    Gratis  
Indskuddene vil blive opkrævet via landsdelsforeningerne.  Landsdelsforeningerne vil som minimum blive opkrævet for det antal 
hovedskydninger, som de på forhånd har bestilt ved tilmeldingsfristens udløb. 

http://www.skytten.dk/
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Præmier: 

Der uddeles præmier i hovedskydningen til ca. 12 % i hver klasse. Pointkrav vil blive opslået lørdag kl. ca. 13.00. 
Hovedskydningspræmier kan afhentes under stævnet.  Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen 2012/2013.   
 
Stævnekontor: 

Stævnekontoret kan kontaktes på tlf. 40 30 42 22. Vingstedcentret tlf. 75 86 55 33.  
 
DM Faldmålsfinale: 

Afholdes lørdag d. 6. april kl. 18.00 i Vingstedcentrets Hal 2 for kvalificerede skytter. 

 
Overnatning og bespisning: 

Bestilling af overnatning i Vingstedcentret sker på udsendte lister.  Priser fremgår af listen. Afregning vil blive foretaget direkte fra 
Vingstedcentret til landsdelsforeningen. Tilmelding sendes til DM@skytten.dk senest d. 17. marts. 

 
Der er mulighed for at booke en campingenhed på rondel 6 eller 9 ved Vingsted Skydebaner. Prisen pr. enhed er kr. 300,- inkl. 
strøm og bademuligheder for fredag til søndag. Dette bestilles på www.skydetid.dk under stævnenavn: DM Senior 6. april – 
CAMPING – vælg ’ANDEN TILMELDING’. 
    
Lørdag aften er der arrangeret fællesspisning på Vingstedcentret for alle. Se menu og pris på side 4. Dette bestilles på 
www.skydetid.dk under anden tilmelding – vælg ’bespisning’ og vælg ’Bespisning Vingstedcentret lørdag aften’. 
Der gøres opmærksom på at kun landsdelene kan foretage tilmelding til overnatning og bespisning.  

 
Bespisning kan også foregå i Vingstedcentrets cafeteria mod kontant betaling. 

 
Våbenopbevaring: 

Der er mulighed for at leje en boks til våbenopbevaring under DM, det koster 100,- kr. + 100,- kr. i depositum. Beløbet skal 
afregnes på stævnekontoret. Våbenboks bestilles på www.skydetid.dk under anden tilmelding – vælg ’våbenboks’, senest d. 2. 
april. 

 
Øvrig information: 

Der vil under stævnet kunne blive taget billeder i stævneområdet af DGI Skydning medarbejdere, som senere vil kunne blive brugt på 
hjemmesider, brochure og andet materiale publiceret af DGI Skydning. 

 
Tilmelding vedrørende skydetider og tildelte skydetider: 

Foreningerne skal tilmelde til landsdelsforeningen senest den__________________ 2013 
 
Landsdelsforeningen tildeler den enkelte forening/skytte skydetider i forhold til de bloktider, som på forhånd er tildelt 
landsdelsforeningen. Ønske om skydetider herudover kan ikke forventes imødekommet på forhånd.  
Landsdelsforeningen sørger for udsendelse af tildelte skydetider og banenumre til de deltagne foreninger. 
Skydetider baseret på tilmeldingerne ved tilmeldingsfristens afslutning vil kunne følges på www.skytten.dk 
 
Landsdelenes tilmelding til foreningshold på cal. 22 og LUFT registreres ved tilmeldingen på www.skydetid.dk. 
Landsdelenes tilmelding til LANDSDELSHOLDENE PÅ CAL. .22 OG LUFT samt foreningshold skal også være skriftlig.  
Vi henstiller til at holdtilmeldingerne sendes til os så sent som muligt for at undgå alt for mange rettelser. 
Holdtilmeldingerne skal være DGI Skydning i hænde pr. mail/post/fax senest  
fredag d. 5. april kl. 08.00. Sendes til/att.: DM@skytten.dk (Skytterne skal være tilmeldt individuelt forinden). 

 
Til hjælp for stilling af Landsdelshold henvises til reglerne i skyttebogen samt skema på www.skytten.dk  (Værd at vide – Skytter - 
Skyttebogen - se ’skemaer for Landsdelshold’, der tages forbehold for fejl i skemaet, skyttebogen er gældende). Til hjælp for stilling 
af foreningshold er der vedhæftet skemaer hertil. 
 
Med venlig hilsen 
DGI Skydning / Kortdistanceudvalg 

http://www.skydetid.dk/
http://www.skydetid.dk/
http://www.skydetid.dk/
http://www.skytten.dk/
http://www.skydetid.dk/
http://www.skytten.dk/
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Fællesspisning Lørdag aften 

 
 
 
Der inviteres til fællesspisning for alle deltagere, ledsagere og ledere til stævnet lørdag aften 
 

kl. 20.00 i Vingstedcentrets restaurant. 
 

(Der henstilles til at man møder op senest kl. 19.45. Der vil være reserveret borde så man kan sidde landsdels vis). 

 
Buffet: 
 
Oksetyndsteg, braiseret svinekød i urter,           
salatfade,hot´sweet salat med korn og urter, hvidkålssalat, 
grøntsags sauté, ristede kartofler, sky og brød 
 
Store islagkager med frugt salat 

 
Isvand på bordene 

  
 Pris pr. kuvert  incl. Isvand     kr.175,00 

 
 
 
Tilmelding til Fællesspisning skal ske på www.skydetid.dk under anden tilmelding, SENEST d. 17. marts. Der gøres 
opmærksom på at kun landsdelsforeninger kan foretage denne tilmelding. 

 
Med venlig hilsen 
 
DGI Skydning/KDU 

 

http://www.skydetid.dk/

