DGI Skydning - DM 15m Børn og Junior

Er du den næste
Danmarksmester?
Skyd med om guldet ved Danmarksmesterskabet på 15m cal. .22 riffel
og luftriffel for børn og junior i Vingsted den. 13. - 15. marts 2020
Luft = luftriffel
22 = cal. .22 riffel
Fredag d. 13. marts
Skydning fra kl. 17.15-20.10 - luft/22

Indskud pr. skydning
Børne- og juniorskytte kr. 75,Mesterskab
kr. 50,Fællesmiddag
Fællesmiddag 130,-kr/pers.

Lørdag d. 14. marts
Skydning fra kl. 08.30-17.00 - luft/22
Foreningshold finale Jun luft 14.00
Foreningshold finale BK .22 kl. 15.15
Fællesmiddag kl. 18.30 på Vingsted
Hotel og konferencecenter

Ophold/overnatning
Vingsted Hotel & konferencecenter
Begrænset antal pladser til rådighed
Lejerskolebasis 195,-kr/døgn/pers
Hotelværelse fra 505,-kr/døgn/pers

Søndag d. 15. marts
Skydning fra kl. 08.30-14.00 - luft/22
Foreningshold finale BK luft 12.10
Foreningshold finale Jun .22 kl.13.25
Individuelle finaler kl. 15.00
Præmieoverrækkelse ca. kl. 16.00

Øvrige muligheder for ophold:
Camping kontakt skyttebutikken
Hotel Bredehus
www.hotel-bredehus.dk/
Skibets vandrehjem
www.vejle-danhostel.dk/

Bestil overnatning og fællesmiddag
til DM Ungdom d. 13.-15 marts
Gå på www.dgi.dk
Søg arr. nr. 202000760315
Tilmelding senest d.23. februar
Øvrige information
Mulighed for våben opbevaring
DGI vil under stævnet tage billeder i
stævne området som senere vil
kunne blive brugt på hjemmesider,
brochure og andet materialer
publiceret af DGI.
Der er fri tilmelding til deltagelse i
DM.
Sidste tilmeldings frist: 27/2 2020.

Kontakt din landsdelsforening for bestilling af dine skydetider
Sted: Skyttevej 4 og Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten

Indbydelse - DM 15m Ungdom 2020 – simpel udgave - Forening
Bestemmelser:
Bestemmelser for skydningerne fremgår af SKYTTEBOGEN 2019/2020 KAP 13 – A1, side 161 og
A2, side 169.

Hovedskydning og Mesterskabsskydning cal. .22 riffel og luftriffel:
Den individuelle konkurrence er opdelt i en hovedskydning og en mesterskabsskydning.
Mesterskabsskydningen er en gentagelse af hovedskydningen. Mesterskabs skydetid kan kun
bookes på dagen.
Vejledende mesterskabskrav giver adgang til mesterskabsskydning. Ved ledig banekapacitet kan
skytter med lavere point komme til at skyde mesterskab.
Mesterskab
Mesterskaber skydes sideløbende med hovedskydningerne.
Seneste skydetid er:
Cal. .22 riffel
Fredag den 13. marts
Kl. 20.10
Lørdag den 14. marts
Kl. 17.00
Søndag den 15. marts
Kl. 14.00

Luftriffel
Kl. 20.10
Kl. 17.00
Kl. 14.00

Særlige bemærkninger om deltagelse
Luftriffel:
Alle skydninger på luft skydes på elektronisk markeringsanlæg (Kongsberg) og på hæve/sænkeborde, som er opstillet i Sal B på Vingsted Hotel Konferencecenter (VHK).
Indgang til Sal B er gennem døren fra hovedgangen på VHK.
Indgang/udgang sker samlet for alle skytter for hvert skydehold.
Cal. .22 riffel:
Alle skydninger på cal. .22 riffel, skydes på papskiver på standplads med flytbar bordplade. Skydningerne foregår på banerne i Skyttehallen på Skyttevej 4, Vingsted.

Foreningshold – hovedskydning
Landsdelene skal indenfor de tildelte tider sikre, at der er plads til foreningsholdene på cal. .22 riffel
og på luftriffel. Skytter på foreningshold skal skyde samlet og stå ved siden af hinanden, gælder
både cal. .22 riffelhold og lufthold.
Børneforeningshold på cal. .22 riffel senest
Børneforeningshold på luftriffel senest

lørdag kl. 13.25
søndag kl. 10.15.

Juniorforeningshold på luftriffel senest
Juniorforeningshold på cal. .22 riffel senest

lørdag kl. 12.10
søndag kl. 11.30.

Finale for foreningshold cal. .22 riffel:
Børn - lørdag den 14. marts
Junior – søndag den 15. marts

Kl. 15.15
Kl. 13.25

Finale for foreningshold Luftriffel:
Junior – lørdag den 14. marts
Børn – søndag den 15. marts

Kl. 14.00
Kl. 12.10

Præmieoverrækkelse for foreningshold (lørdag):
Præmieoverrækkelse alt øvrigt søndag

Ca. Kl. 16.15
Ca. kl. 16.00

Individuel finale om Danmarksmesterskabet
Finale (KUN cal. 22 riffel):
Der afholdes finale om Danmarksmesterskabet for henholdsvis klassegruppen BK og JUNIOR.
Alle i de nævnte grupper kvalificerer sig til finalen hvis flg. point krav er opfyldt
Klassegruppe BK – Hovedskydning og Mesterskabsskydning sammenlagt
Klassegruppe Junior – Hovedskydning og Mesterskabsskydning sammenlagt

Point krav
400
399

Finale individuelt cal. .22 riffel:
Børn - Søndag den 15. marts
Junior – Søndag den 15. marts

Kl. 15.00
Kl. 15.00

For evt. deltagelse i finalen SKAL mesterskab skydes senest:
Søndag d. 15. marts

Skydehold
kl. 13.25

Finalen afholdes efter bestemmelserne for Finaleskydning for klassegruppen BK og klassegruppen
Junior, som beskrevet side 165-168 i skyttebogen. Der anvendes 1/10 dels markering.
Klassificering:
Det er skyttens klassificering den 2. marts 2020, der er gældende til såvel den individuelle- som
til holdkonkurrencerne.

Skydetider:
Tilmelding og tildeling af skydetider, foregår via skyttens/forenings landsdelsforening.

Præmier:
Alle BK og Junior skytter modtager en DM deltagermedalje. Der kan modtages ét stk. pr. deltager
uanset hvor mange discipliner der skydes.
DM deltagermedaljen kan afhentes på stævnekontoret fra fredag efter første skydehold.
Der uddeles ikke hovedskydningspræmier.
Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen 2019/2020.

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 13 marts 2020:
kl. 21.00 – 21.15
Lørdag den 14. marts 2020:
kl. 07.45 – 08.00 og 18.00 – 18.20
Søndag den 15. marts 2020:
kl. 07.45 – 8.00

Side 2

Overnatning og fællesmiddag
Bestil overnatning, fællesmiddag på https://www.dgi.dk/arrangementer
Søg på nr.: 202000760315. Der skal betales ved tilmelding - Tilmelding senest d. 23. februar.
Direkte link
Tilmeldingen kan foretages både af skytter, foreninger og landsdelsforeninger og arrangementet er
for alle børn og ledere.
Fællesmiddag kl. 18.30 på Vingsted Hotel og konferencecenter
Buffet Menu/fællesmiddag
Kyllingebryst med 2 slags salater, grøntsags saute
Ristede Kartofler og kyllingesky
Vaniljeis med syltet frugt og puré
Inkl. isvand på bordene.
Prisen for denne herlige aften er:

130,00 kr. pr. person.

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.
Der vil være mulighed for køb af forplejning under stævnet.
Bespisning kan også foregå i Vingsted Hotel & Konferencecenters cafeteria mod kontant betaling.
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 oplyses på banen forinden skydeholdets begyndelse.
Find flere informationer om DM på www.dgi.dk/Skydning

Med venlig hilsen
DGI Skydning / Riffeludvalget
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