INDBYDELSE TIL DM
TERRÆN- OG SEKUNDSKYDNING
PISTOL CAL. .22, GP32, GPA OG GR
25. - 26. august 2018
Skallebjerg, Fyn
Juni 2018
Vissenbjerg Skytteforening og DGI Skydning indbyder hermed landsdelsforeningerne til at
deltage i Danmarksmesterskaberne i terræn- og sekundskydning med pistol individuelt,
for foreningshold og for landsdelshold.
Bestemmelser
Skydningen afvikles jævnfør bestemmelser i Skyttebogen 2017/18.
Dog må der ikke anvendes kappeklædt ammunition.
Skydetider
Lørdag, fra kl. 08:00 til 15:00, skydehold hvert 6. minut, 6 skytter pr. hold.
Søndag, fra kl. 08:00 til 14:00, skydehold hvert 6. minut på 6 skytter pr. hold.
Alle discipliner skydes begge dage. Cal. 22/32 og Grov kan dog ikke blandes på
samme hold. Max 3 skydninger pr. dag. Forventet gennemgangstid er 135 minutter.
Tilmelding generelt
Tilmelding skal ske via Landdelsforeningen (først til mølle) senest torsdag den 16. august kl. 24.00.
Skydetider til DM vil blive tilsendt landsdelsforeningerne i løbet af uge 34.
Se tilmeldingsblanket – sendes til tom.nicolaisen@dgi.dk senest 16. august 2018.
Eftertilmelding
Skytter, som ikke er tilmeldt før fristens udløb, kan på stævnedagen tilmelde sig individuelt, i det omfang der er plads. Individuel eftertilmelding skal ske skriftligt på fremsendte tilmeldingsblanket, som afleveres på stævnekontoret. Skytterne vil få tildelt skydetider, der er ledige på stævnedagen.
Tilmelding af hold
Holdopstilling på fremsendte holdkort skal være DGI Skydning i hænde senest d. 16. august. Alle tilmeldinger til holdskydningen skal ske skriftligt på fremsendte holdkort. Er
holdkort ikke modtaget senest 16. august via mail, kan der IKKE tilmeldes hold
til DM. Skytterne skal forinden være tilmeldt stævnet.
Se holdkort – sendes til tom.nicolaisen@dgi.dk senest 16. august 2018.
Klassificering
Det er skytternes klassificering den 13. august 2018, der er gældende. Der vil som
minimum blive foretaget kontrol af samtlige medaljetageres klassificering.
Indskud
Indskuddet pr. skydning inklusive sekundskydning er kr. 120,-. Indskuddet opkræves
gennem landsdelsforeningerne. Tilmeldte skytter, der undlader at møde op til start, eller
skytter, der ikke framelder sig, vil blive opkrævet normal indskud.

Præmier og pokaler
Der uddeles gavekort i de individuelle konkurrencer i terrænskydning til ca. 12 % af deltagerne. I sekundskydningerne uddeles gavekort til ca. 10 % af deltagerne. Gavekort eftersendes.
Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen.
Præmieoverrækkelse
Samlet søndag umiddelbart efter at sidste skytte er tastet og evt. omskydning er foretaget og den endelige resultatliste foreligger.
Våbenkontrol
Der vil blive foretaget stikprøvevis våbenkontrol før start. Der kan desuden forekomme
kontrol i terrænet.
Overnatning:
Der henvises til nedenstående overnatningssteder:
- Hårby Kro
http://haarbykro.dk/
- Hjemstavnsgårdens Camping
http://www.hjemstavnscamp.dk
- Løgismose Camping
http://www.logismosestrand.dk/
Forplejning
Under stævnet vil der være mulighed for at købe mad, slik, drikkevarer og meget andet.
Generelle oplysninger
Skallebjergvej 4
5683 Hårby
Opråb af skydehold foregår fra stævnekontoret.
Mødetid senest 15 min. for skydetid.
Banelægger
Andreas Christensen
Stævnekontoret kan under stævnet kontaktes på tlf. 40 30 42 22

Med venlig hilsen
Jakob Nielsen
DGI Skydning
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