INDBYDELSE TIL DM
TERRÆN- OG SEKUNDSKYDNING
GEVÆR
Lørdag 25. august 2018
Hevring
3. juli 2018
DGI Skydning og Rønde Skytteforening indbyder hermed landsdelsforeningerne til at deltage ved Danmarksmesterskab i terrængevær og sekundskydning individuelt og for
landsdelshold.
Bestemmelser:
Skydningen gennemføres jævnfør bestemmelserne i Skyttebogen 2017/2018.
Deltagere:
Der er fri tilmelding i den individuelle konkurrence, mens hver landsdelsforening kan stille
ét hold i hver af rækkerne: ungdom, voksen og senior. I foreningsholdkonkurrencen er
der fri tilmelding, dog kun ét hold pr. forening jf. reglerne i skyttebogen.
Holdskytter skal gå samlet. Efter alle hold har gennemført skydningen, afholdes der finaler for kåring af Danmarksmester i de enkelte klassegrupper iht. Skyttebogen.
Skydetider:
Fra kl. 07:40 til 11:30, 1 skydehold hvert 20. minut.
Individuelle finaler, ca. kl. 16:00
Præmieoverrækkelse umiddelbart efter finaler
Tilmelding af skydetider:
Tilmeldingen er på landsdelsniveau og skal ske på http://skydetilmelding.dgi.dk/.
Tilmeldingen slutter søndag d. 19. august kl. 24.00.
Klassificeringsdato er d. 13. august.
Skytter fra DGI Midt- og Vestsjælland skal fremsende tilmeldingen senest 15. august
2018 til den stævneansvarlige. Se mere på www.dgi-skyd.dk/DM.
De skytter der IKKE er tilmeldt via: http://skydetilmelding.dgi.dk/, før fristens udløb, kan
på stævnedagen tilmelde sig individuelt. Individuel tilmelding skal være skriftlig og afleveres på stævnekontoret. Skytterne vil få tildelt de skydetider, der er ledige på stævnedagen.
Skydetider til DM vil blive tilsendt landsdelsforeningerne i løbet af uge 34.
Tilmelding hold:
Tilmelding foregår via http://skydetilmelding.dgi.dk/. Skydetider er efter først til mølleprincippet, da der ikke vil være bloktider. OBS holdskytter skal gå samlet.
Tilmeldingen vil være åben fra d. 2. juli til og med søndag d. 19. august

Holdkort:
Holdopstilling på medsendte holdkort, skal være DGI Skydning i hænde senest søndag d.
19. august. Alle tilmeldinger til holdskydningen skal være skriftlige. Er holdkort ikke
modtaget senest d. 19. august via mail, kan der IKKE tilmeldes hold til DM. Skytterne skal forinden være tilmeldt stævnet på http://skydetilmelding.dgi.dk/, hvor det
også er muligt at forhåndstilmelde holdet.
Indskud:
Indskud pr. skydning 150,- kr. og juniorskytter 130,- kr., sekundskydningen er inkluderet
i prisen.
Indskuddet opkræves via landsdelsforeningen. Tilmeldte skytter, der undlader, at møde
op til start, eller skytter, der ikke framelder på http://skydetilmelding.dgi.dk/ senest d.
19. august, vil blive opkrævet normal indskud.
Præmier og pokaler:
Der uddeles gavekort i den individuelle konkurrence i terrænskydning til ca. 12 % i hver
klasse. Til juniorklassen er der dog præmier til 25 % i form af pokaler. I sekundskydningen uddeles gavekort til ca.10 % af gennemførte sekundskydninger i hver klasse. Præmier vil blive eftersendt.
Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen.
Vandrepokaler:
Sætter-Lassens Mindepokal i terrænskydning uddeles til Danmarksmesteren for seniorskytter.
Bæger til bedste O-tals skytte for sæsonen 2017.
Våbenkontrol:
Der vil blive foretaget stikprøvevis våbenkontrol før start.
Forplejning
Der vil ikke være mulighed for at købe forplejning under stævnet, dog har Hevring Ishus
åben fra kl. 14.00 hvor der kan være muligheder for lidt forplejning.
Generelle oplysninger:
Udgangspunktet og stævnekontor er i Hevring lejren. Opråb af skydehold foregår ved
stævnekontoret.
Ruten er ca. 3 km.
Banelægger og skydeleder:
Walther Kristensen og Bjarne R. Olesen
Indkvarteringsansvarlig:
Jakob Nielsen, Adm.
Stævnekontoret kan under stævnet kontaktes på tlf. 23 26 41 32
Adresse:
Hevringlejren
Voer Færgevej 4
8950 Ørsted
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