
DGI Skydning

Er du den næste
Danmarksmester?
Skyd med om guldet ved Danmarksmesterskabet på 15m pistol og
luftpistol i Vingsted den 24. - 26. marts 2017

Ta' med en enkelt dag eller sprede dine skydninger over flere dage. Lørdag aften hygger skytter og hjælpere over en

lækker middag på Vingsted Hotel & Konferencecenter hvor du også kan overnatte.

Der er fri tilmelding til Danmarksmesterskabet.

Tidsplan

Fredag d. 24. marts fra kl. 17.00-20.00 (skudehold hver time)

Lørdag d. 25. marts fra kl. 09.00-16.00 (skydehold hver time)

- Fællesmiddag       kl. 19.00

Søndag d. 26. marts fra kl. 09.00-13.00 (skydehold hver time)

- Præmievåben finale BK       kl. 09.00, kl 11.00 og 13.00

- Præmieoverrækkelse ca. kl. 14.30

Piser

Indskud pr. skydning: Børne- og juniorskytte Øvrige Mesterskab

kr. 65,- kr. 80,- kr. 40,-

Opholdpriser: Lejerskolebasis Hotelværelse Fællesmiddag

fra kr.¨180,- fra kr. 495,- fra kr. 195,-

Bestil overnatning og fællesmiddag senest d. 5. marts på https://events.dgi.dk/ - søg på nr.: 201700790102

Kontakt din landsdelforening for bestilling af skydetiden

Afholdes på: Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
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Bestemmelser: 
Bestemmelser for skydningerne fremgår af SKYTTEBOGEN 2016/2017 kapitel 13 – B1, side 175 og B2 
side 181. Øvrige bestemmelser fremgår af skyttebogens kap. 5, "Konkurrencebestemmelser for bane-
skydning - pistol". 

 
Hovedskydning og Mesterskabsskydning STD og luft: 
Den individuelle konkurrence er opdelt i en hovedskydning og en mesterskabsskydning. 

Mesterskabsskydningen er en gentagelse af hovedskydningen. 
Vejledende mesterskabskrav giver adgang til mesterskabsskydning. Ved ledig banekapacitet kan skytter 
med lavere point komme til at skyde mesterskab. 
 
Mesterskabskrav: Luft Cal .22 
BK, JUN, U1H og U2H fri tilmelding fri tilmelding 
V1H 1  282p 278p 
V1H 2  274p 270p 
V1H 3  265p 259p 
V1H 4  - 243p 
S2H 1  273p 272p 
S2H 2  - 249p 

V2H 1  278p 274p 
V2H 2  - 246p  
FRI 
 
Klassificering: 
Det er skyttens klassificering den 13. marts 2017, der er gældende. 
 
Skydetider, overnatning og bespisning: 
Tilmelding og tildeling af skydetider, foregår via skyttens/forenings landsdelsforening. 
 

Menu:  Braiseret kalvesteg og marineret kalkunbryst  
 med 2 slags salater, ristede kartofler, sauce og brød.  Dessert 

hjemmelavet islagkage med flødeskum. 
Pris kr. 195,- 

 
Bestil overnatning og fællesmiddag på https://events.dgi.dk/ - søg på nr.: 201700790102  
Tilmelding senest d. 5. marts. 
Forespørgsler om camping rettes til www.skyttebutik.dk. 
 
Våbenopbevaring: 
Der er mulighed for at få opbevaret våben for natten i boksen ved 200m banen på Vingsted skydebaner. 
Der er kun åben for ind-/udlevering i nedenstående tidsrum: 

Fredag den 24. april 2017:kl. 21.00 – 21.15 

Lørdag den 25. april 2017:kl. 8.00 – 8.15 og 17.00 – 17.15 
Søndag den 26. april 2017:kl. 8.00 – 8.15 

 
Øvrig information: 
Der vil under stævnet kunne blive taget billeder i stævneområdet af DGI Skydning medarbejdere, som 
senere vil kunne blive brugt på hjemmesider, Facebook, brochure og andet materiale publiceret af DGI. 
 
Stævnekontoret kan kontaktes på tlf. 40 30 42 22 under stævnet. Vingsted Hotel & Konferencecenter på 
tlf. 75 86 55 33. 
 
Våbenkontrol foretages 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.  
 
Find flere informationer om DM på www.dgi.dk/Skydning 
Med venlig hilsen 
DGI Skydning / Pistoludvalg 

 

http://www.dgi.dk/Skydning

