Til skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland

17. januar 2020

Indbydelse til
DM Ungdom riffel 15. - 17. marts 2020 og
DM Voksen riffel 27. - 29. marts 2020 i Vingsted
Der er fri tilmelding til de individuelle konkurrencer.
Tilmelding af skydetider skal ske foreningsvis på tilmeldingsskemaet senest, for ungdom 24. februar og 6. marts (kl. 12.00) for voksne til Berit
Vintersfjord.
I tilmeldingsskemaet udfyldes ønsket skydedag, (F)redag, (L)ørdag eller
(S)øndag. Hvis skydedagen er uden betydning, behøves ingen udfyldelse.
Udtagne skytter på landsdels- og/eller foreningshold skal også tilmeldes.
DGI Midt- og Vestsjælland Skydning udtager landsdelshold på
kal. .22 og luft samt foreningshold fra turneringen, med de resultater som
er skudt frem til og med 9. februar 2020 for Børn og Junior og 23. februar
2020 for Stilling - Åben og Senior.
På kal. .22 udtages op til 4 foreningshold og på luft op til 4 foreningshold
pr. gruppe i holdturneringen, med undtagelse af mix.
Til DM er holdskytters resultat også gældende individuelt.
Ved tilmelding af skytter på de udtagne foreningshold, anfører de berørte
foreninger ”BK, JUN, STIL, ÅBEN, SEN” i kolonnen ”Foreningshold” ud for
de 4 holdskytter. Skytter som ønskes udtaget på hold, skal være tilmeldt
senest 24. februar 2020. Efter fristen udtages de næste skytter og foreningshold af turneringsudvalget. Landsdelshold kan først endeligt sættes
9. marts for Børn og Junior, og 16. marts for Voksen og Senior på grund
af klassificeringsdatoerne.
Da vi har begrænset antal skydetider til rådighed om lørdagen som fortrinsvis benyttes til foreningshold, beder vi om, at ikke holdskytter ønsker
skydetider om søndagen.
Tilmelding er først modtaget, når der er fremsendt kvittering for modtagelse af tilmeldingen.
DGI Skydning Midt- og Vestsjælland betaler indskud for børne- og juniorskytter, samt udtagne skytter på foreningshold og landsdelshold til DM.
Der ydes et Storebæltstilskud på 175 kr. pr. skytte til udtagne landdelsog foreningsholds skytter. Dog udbetales 300 kr. til udtagne børne- og juniorskytter.
Alle tilskud udbetales automatisk efter DM via foreningerne.
http://www.dgi-skyd.dk/Retningslinjer-for-tilskud-i-landsdelen

DGI Midt- og Vestsjælland | Helligkorsvej 3 | 4000 Roskilde | Tlf. 79404800 | CVR: 16644188 |
midt-ogvestsjaelland@dgi.dk | dgi.dk/midt-ogvestsjaelland

Mesterskabsskydning og finaler
Foreningshold tilmeldes under hensyn til finaletidspunkter.
Finaler
Børn
Junior
Åben klasse/Senior
Stilling

Kal. .22
Lørdag
Søndag
Lørdag
Søndag

Luft
Søndag
Lørdag
Søndag
Lørdag

Individuel vejledende mesterskabskrav vil blive opslået i Vingsted. Vær
opmærksom på pointkrav og tidspunkter for de individuelle finaler om
søndagen.
Tilmelding til overnatning og fællesspisning skal ske på DGI’s hjemmeside:
 DM Ungdom: www.dgi.dk/202000760315 (senest 23/2)
 DM Voksen: www.dgi.dk/202000760316 (senest 8/3)
NB!! Bemærk at der kan ske ændringer i de landsdelshold der bliver udtaget og meddelt foreningerne, såfremt der er skytter, som rykker op inden
årets DM.
Alle dokumenter mm. kan ses på vores hjemmeside www.dgi-skyd.dk/dm,
som løbende opdateres frem mod DM.
Er der spørgsmål / kommentarer / rettelser skal disse sendes til landsdelskontoret INDTIL fristens udløb - herefter rettes henvendelse til: Ken D.
Poulsen - ken@danborg.org

Med venlig hilsen
Turneringsudvalget
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