
 

Indbydelse DM 15m riffel – Voksen 
 
Bestemmelser: 
Bestemmelser for skydningerne fremgår af SKYTTEBOGEN 2016/2017 KAP 13 – A1, side 161 og 
A2, side 169. 
 

 
Tidsplan (skydetider): 
Hovedskydningstider på både cal. 22 og luft, samt disses foreløbige fordeling på landsdelsforenin-
ger fremgår af vedlagte skemaer til landsdelene. Landsdelene skal indenfor de tildelte tider sikre, at 

der er plads til foreningsholdene på cal. 22 og på luft. 
 

Det skal bemærkes, at Ung/Voksen Åbenhold og Seniorhold på cal. .22 skal skyde hovedskydning 
senest lørdag kl. 13.00 og hovedskydning på luft senest søndag kl. 11.40. 
 
Ung/Voksen Stillinghold skal skyde hovedskydning på luft senest lørdag kl. 11.40 og hovedskydning 
på cal. .22 senest søndag kl. 10.20.  
  
Mesterskaber skydes sideløbende med hovedskydningerne, således at seneste skydetid er:  

  Cal. .22  Luft  
Fredag den 31. marts 2017:  Kl. 20.00  Kl. 20.00 
Lørdag den 1. april 2017:  Kl. 17.00  Kl. 17.00 
Søndag den 2. april 2017:  Kl. 14.20   Kl. 14.20 
 
Finaler for foreningshold cal. 22: 

Ung/Voksen Åben og Senior – lørdag den 1. april  Kl. 15.00  

Ung/Voksen Stilling – søndag den 2. april   Kl. 12.20 
 
Finaler for foreningshold Luft: 
Ung/Voksen Stilling – lørdag den 1. april   Kl. 13.40 
Ung/Voksen Åben og Senior – søndag den 2. april  Kl. 13.40  
 

Præmieoverrækkelse for foreningshold (lørdag):  Ca. Kl. 16.00 
 
Finaler individuelt cal. 22 søndag den 2. april 2017 
Finale Danmarksmesterskab Stilling (US 1-2 + VS 1-3)  Kl. 15.15 
Finale Danmarksmesterskab Liggende (UÅ 1-2 + VÅ 1-3 + SE 1-3) Kl. 15.15 
 
Præmieoverrækkelse individuelt, foreningshold (søndag) og landsdelshold 

Søndag den 2. april 2017:                                  Ca. kl. 16.15 
 
Særlige bemærkninger om deltagelse  
Luft:  
Alle skydninger på luft skydes på elektronisk markeringsanlæg (Kongsberg) og på hæve/sænke-
borde, som er opstillet i hal 2 på Vingsted Hotel & Konferencecenter. 
 

Hovedskydning: 
Der er fri tilmelding. Skydetider tildeles iht. bloktider af landsdelsforeningen. Såfremt der er ledige 
hovedskydningstider, kan disse tildeles under stævnet i Vingsted. 
 
Mesterskab: 
Der er fri tilmelding til mesterskabsskydningen i de individuelle konkurrencer. Vejledende mester-

skabs krav vil være opslået på banen. Tilmelding til mesterskab kan kun ske under stævnet i Vings-
ted.  

 



 

Side 2 

Finale (KUN cal. 22): 
Der afholdes en finale om Danmarksmesterskabet for henholdsvis klassegruppen Ung Stil-

ling/Voksen Stilling (Stilling) og Ung Åben/Voksen Åben/Senior (Liggende).  
For klassegruppen ”Liggende” gælder det at alle der opnår sammenlagt 399 point for hoved-
/mesterskabsskydning deltager i finalen.  
For klassegruppen ”Stilling” garanteres en plads i finalen ved sammenlagt 390 point. Pointkravet 
kan nedsættes for at få minimum 10 skytter i finalen. 
For at kunne deltage i finalerne, skal mesterskabsskydningen skydes senest på skydehold kl. 13.40 

søndag d. 2. april. 
 

Holdskydninger: 
Skytter på foreningshold skal skyde samlet, gælder også lufthold. 
Skytter i foreningsholds finalerne kan forinden finalen påbegyndes vælge, at resultatet for finalen 
samtidig skal gælde som individuelt mesterskab. 
 

Klassificering: 
Der gøres opmærksom på, at det er skyttens klassificering den 20. marts 2017, der er gældende 
til såvel den individuelle- som til holdkonkurrencerne. Der vil som minimum blive foretaget ekstra 
kontrol af samtlige medaljetageres klassificering. 
 
Øvrige bestemmelser: 
Øvrige bestemmelser fremgår af skyttebogens kap. 4, "Konkurrencebestemmelser for baneskyd-

ning, riffel".  
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.12, 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.dgi.dk/Skydning. Der sendes 
besked til landsdelene via mail om tidspunkt for offentliggørelse af resultatet på hjemmesiden. 
 
Indskud pr. skydning: 
Individuel:         80 kr.  

Mesterskabsskydning:  40 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. 
 
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 2016/2017.   
 
Stævnekontor: 
Stævnekontoret kan kontaktes på tlf. 40 30 42 22. Vingsted Hotel & Konferencecenter tlf. 75 86 55 

33.  
 
Overnatning og bespisning: 
Bestilling af overnatning og fællesmiddag på Vingsted Hotel & Konferencecenter skal foretages onli-
ne på nedenstående link.  Priser for overnatning fremgår af tilmeldingssiden. Der skal betales ved 
tilmelding. 

 

http://www.dgi.dk/Skydning


 

Side 3 

Lørdag aften er der arrangeret fællesspisning på Vingsted Hotel & Konferencecenter. Se menu og 
pris på sidste side. 

 
Bestil overnatning og fællesmiddag på: https://events.dgi.dk/ 
    Søg på nr.: 201700760316 
 
Tilmelding af overnatning og fællesmiddag sendes senest d. 12. marts. 
 

Cafeteriet i skyttehallen vil være åben under stævnet.  
 

Bespisning kan også foregå i Vingsted Hotel & Konferencecenters cafeteria mod kontant betaling. 
 
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 skyde-
baner. Der er kun åben for ind-/udlevering i nedenstående tidsrum: 
 
Fredag den 31. marts 2017: Kl. 21.00 – 21.15 
Lørdag den 1. april 2017: Kl. 07.45 – 08.00 og 18.00 – 18.20 
Søndag den 2. april 2017: Kl. 07.45 – 08.00 
 

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 Skydning. 
 
Tilmelding vedrørende skydetider og tildelte skydetider: 

Tilmeldingsfrister ifm. skydetider, bloktider, overnatning og forplejning fremgår af særskilt oversigt. 
 
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 imøde-
kommet på forhånd.  
 
Landsdelsforeningen sørger for udsendelse af tildelte skydetider og banenumre til de deltagne for-

eninger. Skydetider baseret på tilmeldingerne ved tilmeldingsfristens afslutning vil kunne følges på 
www.dgi.dk/Skydning 
 
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 forenings-
hold 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 se-
nest fredag d. 31. marts 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 udsendte skema. (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 / Riffeludvalget 

  

http://www.dgi.dk/Skydning
http://www.skydetid.dk/


 

Side 4 

 

Fællesspisning  

Lørdag aften 
 

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

 
kl. 19.00 i Vingsted Hotel & Konferencecenter restaurant. 
 

(Der henstilles til at man møder op senest kl. 18.45. Der vil være reserveret borde så man kan 
sidde landsdels vis). 
 

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

 
 

Isvand på bordene 
  
 Pris pr. kuvert  incl. Isvand     kr.195,00 
 
 
Efter maden vil der være lidt underholdning for jer der er frisk på lidt sjov og ballade. Samtidig med 

skal der findes kampgejsten frem til nogle sjov selskabslege.  
 
 
 
Tilmelding til fællesspisning skal ske på https://events.dgi.dk/ søg på nr.: 201700760316,  
Sidste mulige tilmelding er d. 12. marts.  
 

 
Med venlig hilsen 
 
DGI Skydning/Riffeludvalg 
 


