
 

 

DGI Midt- og Vestsjælland | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf. 79404800 | CVR: 16644188 | 

midt-ogvestsjaelland@dgi.dk | dgi.dk/midt-ogvestsjaelland 

Til skytteforeningerne under DGI Midt- og Vestsjælland Skydning 
 

3. februar 2017 

Tilmelding til DM 15m pistol og 15m luftpistol 

i Vingsted den 24. til 26. marts 2017  

  

DGI Midt- og Vestsjælland Skydning udtager et landsdelshold på cal.22 og luft samt et 

antal foreningshold.   
  
Udtagne foreningshold og landsdelshold udtages ca 4 uger før DM.   
  
BEMÆRK at der, er fri tilmelding for forenings hold. Dog vil der kun ydes tilskud til de for-

eninger, der har kvalificeret sig gennem Landsdelens holdturnering (divisionsskydning).  
  
Skytter og foreningshold, som ikke bliver udtaget af landsdelsforeningen, eller gennem 

landsdelens holdturnering, vil ikke modtage tilskud for kørsel.  
  
Indskud til skydningerne afholdes af DGI Midt- og Vestsjælland Skydning  
  

Der ydes et tilskud på 250 kr. pr. skytte til landdels- og foreningsholds skytter. Dog udbe-
tales 300 kr. til BK og JUN skytter udtaget til landdels- og foreningshold.   
  
Overnatning:  
Når udtagne skytter vælger at overnatte, ydes et yderligere tilskud på 100 kr. pr. skytte 
pr. overnatning, Dog kun hvis dette er oplyst på tilmeldingsblanketten af skydetider til 

DGI Midt- og Vestsjælland. 
  
Ved tilmelding af skytter på foreningshold, anfører de berørte foreninger på side2, i kolon-
nen ”Antal overnatninger”, antallet af evt. overnatninger ud for de 4 holdskytter.  

Alle skytter, der har ønsker om specifikke skydedage/tider, skriver disse i tilmeldingsske-
maet på side 2 i kolonnen ”Ønsket Skydedag/tid”. Jo hurtigere tilmeldingerne kommer re-
tur til undertegnet, jo større er chancen for at få sine ønsker opfyldt. 

 
Skydningen for foreningsholdet gælder tillige individuelt samt evt. på landsdelshold.  
 
Skytter som er udtaget på landsdelshold eller foreningshold skal benytte disse tilmeldings-
lister, for at bekræfte deres deltagelse.  
  
Skytter, som ikke er på landsdelshold eller foreningshold, men som ønsker at deltage ved 

DM, skal også benytte disse tilmeldingslister. Her skrives der så INDIVIDUEL – ud for ”An-
svarlig Holdleder” 
 
Mesterskabsskydning STD og luft   
Vejledende mesterskabskrav står i indbydelsen og vil være opslået på banen i Vingsted  
  

Bemærk at i selv skal bestille overnatning og fællesspisning senest 5. marts 2017 på 
www.dgi.dk/201700790102  
Forespørgsler vedr. evt. camping rettes til www.skyttebutik.dk   
 

Tilmelding på vedlagte skema skal sendes direkte til:  
Martin K. Frandsen på mail: martinkf@roskilde.dk  

SENEST den 17. marts – og meget gerne før (Jo hurtigere tilmelding, jo større er chancen 

for at få opfyldt evt. ønsker til skydedage/tider).  
 
Se alle dokumenter mm. På hjemmesiden www.dgi-skyd.dk/dm  
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