
 

 

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

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

Til skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland 

2. februar 2017 
 
DM Ungdom riffel 17. - 19. marts 2017 og 

DM Voksen riffel 31. marts - 2. april 2017 i Vingsted 
Vedlagt fremsendes indbydelse til DM i riffelskydning på 15 meter 

kal. .22 og luft 2017.  
Se alle dokumenterne på www.dgi-skyd.dk/dm  
 

Der er fri tilmelding til de individuelle konkurrencer. 
 

Der udtages landsdelshold på både kal. .22 og luft (efter gældende 
udtagelsesregler). Herudover indtil fire foreningshold pr. klasse-
gruppe, efter reglerne beskrevet i turneringsreglerne. 

 
Indskud til skydningerne for alle tilmeldte skytter afholdes af DGI 

Midt- og Vestsjælland – Skydning 
 
Der ydes et tilskud på 250 kr. (300 kr. til BK og JUN) pr. udtaget 

skytte til landdels- og foreningshold. Desuden ydes til disse skytter 
yderligere et tilskud på 100 kr. pr. overnatning, dog kun hvis dette 

er oplyst på tilmeldingsblanketten. 
 
Ved tilmelding af skytter på de udtagne foreningshold, anfører de 

berørte foreninger ”BK, JUN, STIL, ÅKL, SEN” i kolonnen ”For-
eningshold” ud for de 4 holdskytter. Skydningen for foreningsholdet 

gælder tillige den individuelle konkurrence samt evt. landsdelshold. 
 
Skytter som er udtaget på landsdelshold eller foreningshold skal 

benytte tilmeldingslister, for at bekræfte deres deltagelse. 
 

Skytter som ikke er på hold, men som ønsker at deltage ved DM, 
skal også benytte disse tilmeldingslister. 

 
Da vi har begrænset antal skydetider til rådighed om lørdagen som 
fortrinsvis benyttes til foreningshold, beder vi om, at ikke holdskyt-

ter ønsker skydetider om søndagen. 
 

I skemaet udfyldes ønsket skydedag, (F)redag, (L)ørdag eller 
(S)øndag. Hvis skydedagen er ligegyldig, så skrives både L og S. 
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Side 2 

Mesterskabsskydning og finaler 
Foreningshold tilmeldes under hensyn til finaletidspunkter. 

 

Finaler Kal. .22 Luft 

BK Lørdag Søndag 

JUN Søndag Lørdag 

ÅKL/SEN Lørdag Søndag 

STILLING Søndag Lørdag 

 

Individuelle mesterskabskrav vil være opslået på banen i Vingsted. 
Vær opmærksom på pointkrav og tidspunkter for de individuelle fi-
naler om søndagen. 

 
Tilmelding til overnatning og fællesspisning skal ske på DGI’s hjem-

meside:  
 DM Ungdom: www.dgi.dk/201700760315 (senest 26/2)  
 DM Voksen: www.dgi.dk/201700760316 (senest 12/3) 

 
Tilmelding på vedlagte skema skal sendes til landsdelskontoret pr. 

mail til Berit Vintersfjord på berit.vintersfjord@dgi.dk  
 

UNGDOM: SENEST 24. februar 2017 – men meget gerne før. 
VOKSEN: SENEST 10. marts 2017 – men meget gerne før. 
 

Klassificering 
For at lette tilmeldingen bedes foreningerne sikre, at de tilmeldte 

skytter er klassificerede, herunder korrekt klassificeret, i de klasser 
de tilmeldes i. Se mere på www.dgi-skyd.dk/Skyttenumre  
 

NB!! Bemærk at der kan ske ændringer i de landsdelshold der bli-
ver udtaget og meddelt foreningerne, såfremt der er skytter, som 

rykker op inden årets DM. Ligeledes kan der på skydetid.dk, indtil 
den endelige udtagelse er sket, fremgå foreløbigt tilmeldte for-
eningshold – for at vi kan sikre os råderetten over de tildelte blokti-

der – med andre ord – så kan der ske rettelser. 
 

I øvrigt henvises til DGI-indbydelsens informationer via vores hjem-
meside www.dgi-skyd.dk/dm.  
 

Er der spørgsmål / kommentarer / rettelser skal disse sendes til 
landsdelskontoret INDTIL fristens udløb - herefter rettes henven-

delse til: 
Jon Luckmann Hansen - jon.luckmann@gmail.com  
 

Med venlig hilsen 
Turneringsudvalget 
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