Til skytteforeningerne i DGI Midt- og Vestsjælland
26. juni 2019

DM Riffel 50, 200 & 300 meter 2019 i Vingsted

UNGDOM: BK & Jun 13.-15. september
VOKSEN: Ung, Voksen, Åben, Senior & Fri 27.-29. september
Vedlagt fremsendes indbydelse til DM i riffelskydning på 50, 200 og
300 meter 2019. Se alle dokumenterne på www.dgi-skyd.dk/DM
Der er fri tilmelding til de individuelle konkurrencer.
Der udtages landsdelshold på henholdsvis 50, 200 og 300 meter (efter
gældende udtagelsesregler). Herudover indtil fire 50 og 200 meter
foreningshold pr. klassegruppe, efter reglerne beskrevet i
turneringsreglerne. Holdudtagelsen sker hurtigst muligt efter LDM og
sidste turneringsrunde – så HUSK hurtig og rettidig indberetning
af 4. runde. Nogle hold kan udtages på forhånd, hvis de ikke kan
indhentes af andre hold.
Landsdelshold udtages for ungdom primo uge 32 og voksen primo uge
35.
På 200 og 300 meter er der mulighed for at deltage i konkurrencen om
Magrethekæden for stillingsskytter. Skydningen til denne gælder også
som klasseskydninger ved DM. Dertil kommer ”skydning C”, der
afvikles umiddelbart efter klasseskydningen på 300 meter.
Ved DM Ungdom er det muligt at deltage i 300 meter DM under Dansk
Skytte Union, hvis forening er medlem, betaling direkte på banen af
skytten selv. Se separat opslag.
Indskud til skydningerne for alle tilmeldte skytter afholdes af DGI
Midt- og Vestsjælland – Skydning
Der ydes et tilskud på 175 kr. (300 kr. til BK og JUN) pr. udtaget
skytte til landdels- og foreningshold. Afregning af tilskud sker til
skyttens skytteforening efter DM stævnet.
Ved tilmelding af skytter på de udtagne foreningshold, anfører de
berørte foreninger ”BK, JUN, STIL, ÅKL, SEN” i kolonnen
”Foreningshold” ud for de 4 holdskytter. Skydningen for
foreningsholdet gælder tillige den individuelle konkurrence, samt evt.
landsdelshold.
ALLE Skytter, som ønsker at deltage ved DM, skal benytte disse
tilmeldingslister.
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.
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I skemaet udfyldes ønsket skydedag, (F)redag, (L)ørdag eller
(S)øndag. Hvis skydedagen er ligegyldig, udfyldes feltet ej.
Mesterskabsskydning og finaler
Foreningshold tilmeldes under hensyn til finaletidspunkter.
Om søndagen er der finaler for 50 meter stillingshold og 200 meter
seniorhold. Alle øvrige hold skyder finale om lørdagen.
Individuelle vejledende mesterskabskrav vil være opslået på banen i
Vingsted. Vær opmærksom på pointkrav og tidspunkter for de
individuelle finaler om søndagen.
Tilmelding til overnatning og fællesspisning skal ske direkte via:
 DM Børn/Junior: www.dgi.dk/201900740503 (senest 25/8) OBS
kun lejerskole overnatning, efter først til mølle.
 DM Voksen: www.dgi.dk/201900740504 (senest 8/9)
 Forespørgsler vedr. evt. camping rettes til www.skyttebutik.dk
Tilmelding
Tilmelding skal ske på tilmeldingsskemaerne og fremsendes til Maja
Groot pr. mail til maja-groot@hotmail.com. Bemærk at tilmelding først
er gældende, når der er modtaget en mail-kvittering.
DM Børn/Junior: SENEST 15. august 2019 – men meget gerne før.
DM Voksen: SENEST 29. august 2019 – men meget gerne før.
Klassificering
For at lette tilmeldingen bedes foreningerne sikre, at de tilmeldte
skytter er klassificerede, herunder korrekt klassificeret, i de klasser de
tilmeldes i, via DGI Foreningsportalen med foreningslogin.
NB!! Bemærk at der kan ske ændringer i de hold der bliver udtaget og
meddelt foreningerne, idet der kan ske ændringer til landsdelsholdet,
såfremt der er skytter som rykker op inden årets DM. Ligeledes vil der
på skydetilmelding.dgi.dk indtil den endelige udtagelse er sket efter
LDM/sidste turneringsrunde fremgå foreløbigt tilmeldte foreningshold –
for at vi kan sikre os råderetten over de tildelte bloktider – med andre
ord – så kan der ske rettelser.
I øvrigt henvises til DGI-indbydelsens informationer via vores
hjemmeside www.dgi-skyd.dk/DM.
Er der spørgsmål / kommentarer / rettelser skal disse sendes til
landsdelens stævneansvarlige
DM BK/JUN: Ken D. Poulsen, ken@danborg.org
DM Voksen: Maja Groot, maja-groot@hotmail.com
Med venlig hilsen
Turneringsudvalget
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