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Landsdelsmesterskab 2013. 
 
25 m Pistol – Standard, Fin & Grov 
 
50 og 200 m riffel 
 
Grill-party lørdag aften 
 
 
 
 
 
 

DDS-Roskilde indbyder hermed alle Landsdelens skytteforeninger til det absolut sidste 
landsdelsmesterskab på 25, 50 og 200 meter, som finder sted på Skydebane Vest, 
Hovedgaden 610 A 2640 Hedehusene onsdag den 21. august og lørdag den 24. samt 
søndag den 25. august 2013.  
 
De af DGI skydnings fastsatte bestemmelser for våben, ammunition, sikkerhed konkurrencer 
m.v. er gældende. Der må IKKE skydes med kappeklædt 
 
Skydning på 25 m pistol afholdes: 
Standard pistol: Onsdag 18.00 lørdag 09.00 & 15.00 søndag kl. 11.00  
Fin pistol:  Lørdag 11.00 & søndag kl. 09.00 & 15.00 
Grovpistol:  Onsdag 19.30 Lørdag & søndag kl. 13.00 
   
 
Skydning på 50 og 200 meter afholdes:  
Onsdag mellem kl. 18.00 – 20.00 (sidste skydehold) 
Lørdag mellem kl. 09.00 – 16.30 (sidste skydehold) 
Søndag mellem kl. 09.00 – 12.30 (sidste skydehold)  
 
Afsluttende finaler afholdes søndag:  
kl. 13,45 - Finaler for liggende skytter på 200m   
kl. 14,30 - Finale for seniorer og ung på 200 m  
kl. 15,15 - Finaler for liggende skytter på 50m   
kl. 16,00 - Finale for seniorer og ung på 50 m  
 
Regler for finaleskydning Stillingsskytter:  
Finalen skydes af de 8 bedst placerede skytter fra hoved- og mesterskabsskydningen 
sammenlagt samt de skytter, der har pointlighed med skytte nr. 8.  
I finalen skydes følgende: Prøveskud: Frit antal inden for 5 minutter forud for gældende skud. 
Gældende skud: Der skydes  
 5 skud knælende, skydetid 4 min. samlet markering efter endt serie.  
 5 skud stående, skydetid 1 min. pr. skud. Markering efter hvert skud. 



  
 
Regler for finaleskydning Liggende skytter:  
For ÅKL1-2 og VET1-2 skydes der en finale for de 8 bedst placerede skytter fra hoved- og 
mesterskabsskydningen sammenlagt samt de skytter, der har pointlighed med skytte nr. 8.   
I finalen skydes følgende: Prøveskud: Frit antal inden 5 minutter forud for gældende skud.  
 5 skud liggende fordelt på 2 skiver, skydetid 4 min. samlet markering efter endt serie.  
 5 skud liggende, skydetid 1 min. pr. skud. Markering efter hvert skud. 
 
 
Præmier i landsdelsmesterskaberne  
Landsdelsmestrene modtager medalje.  
Der udpeges kun én samlet landsdelsmester, som er den skytte, der opnår højeste point sum 
i standard pistol og fin pistol programmerne, i hver kassegruppe.  
I hvert af programmerne uddeles der gavekort, individuelt til vinderen af hver klasse og 
derudover gavekort efter deltagerantal. Klassegrupperne BK og JUN modtager biograf 
billetter. Der uddeles medaljer som holdpræmier til de tre bedste foreninger.  
.  
 
 
Indskud: 
 
Det absolutte sidste landsmetserskab i DDS-Roskilde regi, derfor har bestyrelsen 
besluttet der ikke opkrævet indskud. 
 
 
 
Tilmelding  
Tilmelding kan ske elektronisk på www.skydetilmelding.dk  
Seneste tilmelding er 20. august 2013.  
Tilmelding efter fristens udløb kan, i den udstrækning der er ledige baner, ske på 
skydedagene ved henvendelse på stævnekontoret.       
 
Vedr. 200 meter  
Landsdelsmesterskaberne er samtidig sidste runde af divisionsskydningen på 200 meter.  
Holdenes sammensætning skal oplyses på stævnekontoret, inden første holdskytte 
påbegynder skydningen. Kun hovedskydningsresultatet tæller til divisionsskydningen.  
 
Øvrigt  
Skytterne skal være til stede ved standpladserne senest 10 min. før tildelt tid. Evt. 
udeblivelse bedes meddelt stævnekontoret i god tid før skydetid. 50 meter skiver bliver dømt 
på Rika – skivebedømmemaskine.  
 
Foreningsholds konkurrencer. 
pistol: 
Der afholdes en konkurrence for foreningshold bestående af seks skytter, hvoraf mindst tre 
skal skyde med en-håndsfatning. Holdet skal være tilmeldt med navngivne skytter, inden 
stævnet begynder.  
Skytternes resultater i de individuelle konkurrencer gælder.  
Reglerne gælder for følgende programmer:  
25 m cal. 22 standardpistolprogram  
25 m cal. 22 finpistolprogram  



  
 
Riffel: 
Ungdomshold sammensættes af seks skytter fra klassegrupperne BK og JUN; dog skal 
mindst to af dem være fra klassegruppen JUN. Holdet skal inden stævnets start være tilmeldt 
med seks navngivne skytter. Derudover kan der navngives én reserve fra klassegruppen BK 
og én reserve fra klassegruppen JUN.  
Seniorhold sammensættes af seks skytter fra klassegrupperne UNG, SEN, VET og ÅKL; dog 
skal mindst to af dem være fra klassegrupperne UNG og/eller SEN. Holdet skal inden 
stævnets start være tilmeldt med seks navngivne skytter. Derudover kan der navngives én 
reserve fra klassegrupperne UNG og/eller SEN og én reserve fra klassegrupperne VET 
og/eller ÅKL.  
 
 
Præmier i landsdelsmesterskabet 
Landsdelsmestrene modtager medalje.  
I hvert af programmerne uddeles der gavekort, individuelt til vinderen af hver klasse og 
derudover gavekort efter deltagerantal. Klassegrupperne BK og JUN modtager Fona 
gavekort. Der uddeles medaljer som holdpræmier til de tre bedste foreninger.  
 
 
 
..  
Grill fest 

 
Lørdag kl. 18.00 inviterer DDS-Roskilde til afsluttende grill fest for alle – ganske gratis. 
 
Menu: Pattegris, grønne salater med sprøde grøntsager, kartofler vendt i cremefraiche og 
purløg, nudelsalat med basilikum og pinjekærner og brød. Der forventes nok også dessert. 
 
Tilmelding til dette enestående tilbud er nødvendig for bestilling af mad og andre 
fornødenheder.  
 
Tilmelding sker på karsten@dds-roskilde.dk senest søndag d. 18. august 2013 
 
På gensyn den 21. og 24. - 25. august 2013 på Skydebane Vest 
 
 
Med venlig hilsen  
DDS-Roskilde  


