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Stævneledelsen og DGI Skydning håber og tror på, at antal personer der må samles, hæves frem mod DM og
vi forventer derfor, at kunne gennemfører DM evt. med visse begrænsninger.
Der tages forbehold for ændringer i afviklingen af DM, såfremt myndighedernes retningslinjer vedr. Covid-19
ændres. Dette vil kunne ske med kort varsel helt op til DM.
DM vil blive gennemført i henhold til de på et hvert tidspunkt gældende retningslinjer vedr. covid-19 og DGI
Skydning forventer/henstiller til, at de efterleves af alle ved deltagelse i DM.
Indbydelse
Hverken 1. eller 2. pistol weekend er forbeholdt bestemte klasse grupper eller dicipliner. Begge weekender er
for alle klassegrupper.
Opfording: Gør brug af skydetiderne i 1. weekend hvis muligt, da alle ikke kan få skydetid i 2. weekend.
BK skytter skal have egne kompetente pistol hjælpere med på 25m banen.
Der konkurreres individuelt, for landsdelshold og for foreningshold på 25 meter.
Bestemmelser.
Bestemmelser for konkurrencerne findes i Skyttebogen 2019/20
DM 25 meter standard-, finpistol og grovvåben (side 185)
Pistol udvalget gør opmærksom på Disciplinære reglerne i Skyttebogen Kap. 12.3.

Overordnet tidsplan for alle discipliner 25 meter pistol:
D. 12.-13. september
Lørdag 12. sept.

25 meter Pistol

Hovedskydninger:

09.00-16.00

Søndag 13. sept.
Hovedskydninger:

25 meter Pistol
09.00-14.00

D. 26. sep. – 27. sep.
Lørdag 26. sept.
Hovedskydninger:

25 meter Pistol
09.00-16.00

Søndag 27. sep.
Hovedskydninger:

25 meter Pistol
09.00-14.00

Der er ikke individuelle eller hold præmieoverrækkelse på pistol – Præmier eftersendes
Skydetider/Tidsplan:
Der anvendes ikke bloktider på 25 meter pistol.
Landsdelene disponerer over skydetider for pistol indtil oplyst fastsat tidspunkt, hvorefter tilmelding på
skydetilmelding.dgi.dk lukkes.
Tilmelding og tildeling af skydetider skal ske via skyttens/skytteforeningens-, Landsdelsforening.
Der kan på skydetilmelding.dgi.dk tilmeldes individuelle skytter mellem de to weekender.

Side 2

Deltagelse Holdskydninger:
Landsdelene må til DM 2020 stille med;
Landsdelene må stille med landsdelshold og foreningshold i henhold til skyttebogens kap. 14 2020.
Deltagelse Individuelt:
I de individuelle konkurrencer er der fri tilmelding i alle klasser. I holdkonkurrencerne er resultatet fra hovedskydningen individuelt gældende til holdresultatet.

Særlige bemærkninger om deltagelse
Vedr. baner
På alle distancer skydes der på elektronisk markeringsanlæg.
Pistol udvalget har fastsat at ”Banekommandøren afgør om skytten er rutineret nok til at forsætte en skydning

efter gentagende skud i stålet.”
Der stilles ikke materiel til rådighed til benyttelse på banen grundet covid-19.
Skytterne skal selv have regelmenteret pude med til eget brug
Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel oplyses forinden skydeholdets begyndelse.
25m Grovvåben:
Der må ikke skydes med kappeklædt ammunition. Banen er godkendt til våbenklasse 8 så kalibre typerne,
357 Magnum, Cal. 40 S&W, 45 acp og 45 colt må anvendes.

Klassificering:
Der gøres opmærksom på, at det er skyttens klassificering den 31. august, der er gældende til såvel de
individuelle som til holdkonkurrencerne. Stikprøvevis klassificeringskontrol vil forekomme, og som minimum
vil alle medaljedeltageres klassificering blive kontrolleret.
Øvrige bestemmelser
Øvrige bestemmelser fremgår i Kap 5 ”konkurrencebestemmelser for baneskydning, Pistol”.
Våbenkontrol i 200m huset udgår i år grundet covid-19.
Der foretages stikprøvekontrol ved alle skydehold. Stikprøvekontrol kan forekommer før under og efter skydning.
Protester:
Protester afgøres i henhold til skyttebogens kap.12, dog således, at protest mod et fejlregistreret resultat
(ikke skivebedømmelse) kun er gældende, dersom skytten/holdlederen fremfører denne inden 48 timer efter
resultatet er offentliggjort på hjemmesiden www.dgi.dk/skydning Der sendes besked til landsdelene via mail
om tidspunkt for offentliggørelse af resultatet på hjemmesiden.
Stævnekontor:
Stævnekontor kan kontaktes under stævnet på tlf 40 30 42 22.
Vingsted Hotel og konference center kan kontaktes på tlf. 75 86 55 33
Indskud:
For hvert klasseprogram:
1 skydning
BK/JUN
1 skydning
VOKSEN
Indskuddene vil blive opkrævet via landsdelene.
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105 kr.
120 kr.

Præmier:
Alle BK og Junior skytter modtager en DM deltagermedalje. Der kan modtages ét stk. pr. deltager, uanset
hvor mange discipliner der skydes.
Der uddeles ikke hovedskydningspræmie.
Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen 2019/2020.
Der er ikke individuelle eller hold præmieoverrækkelse på pistol – Præmier eftersendes
Våbenopbevaring
Der er mulighed for at opbevare våben for natten i boksen ved 200m banen.
Der er kun åben for ind og udlevering i nedenstående tidsrum:
Fredag d. 11. september 2020 – kl. 18.00 -19.00
Lørdag d. 12. september 2020 – kl. 08.15 – 18.00
Søndag d. 13. september 2020 – kl. 08.15 – 16.45
Der er kun åben for ind og udlevering i nedenstående tidsrum:
Fredag d. 25. september 2020 – kl. 18.00-19.00
Lørdag d. 26. september 2020 – kl. 08.15-18.45
Søndag d.27. september 2020 – kl. 08.15-16.00
Øvrig information:
DGI medarbejdere vil under stævnet tage billeder i stævneområdet, som senere vil kunne blive brugt på hjemmesider, digitaleplatforme, brochure og andet materiale publiceret af DGI.
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Tilmelding - vedrørende skydetider og hold:
Tilmeldingsfrister ifm. Skydetider, overnatning og fællesmiddag fremgår af særskilt
TIDSPLAN tilsendt landsdelsforeningerne.
Skydetilmeldling.dk bliver åbent ultimo uge 32 for tilmelding på landsdelsniveau.

Skydetider
Det er fortsat alene landsdelene som kan tilmelde skytter. For DM Pistol er der ikke bloktider, hvorfor skydetiderne er til fri disposition, og dermed efter ”først til mølle” princippet.
Skydetider ud over kan ikke forventes imødekommet på forhånd.

Landsdelsforeningerne sørger for udsendelse af tildelte skydetider og banenumre til deltagerne foreninger.
Skydetider baseret på tilmeldingerne ved tilmeldingsfristens afslutning kan følges på
http://skydetilmelding.dgi.dk/

Hold tilmeldinger
Foreningshold
Landsdelenes tilmelding til foreningshold kan registreres ved tilmeldingen på http://skydetilmelding.dgi.dk/
(DGI Skydning opfordre LDF til at foreningshold registres ved tilmelding på Skydetilmeldingen)
Landsdelenes tilmelding af foreningshold, skal desforuden være skriftlig og
skytter på foreningshold skal forinden være tilmeldt på http://skydetilmelding.dgi.dk/
Landsdelshold
Landsdelenes tilmelding til Landsdelshold skal være skriftlig.
Indsendelse af holdskemaer
Holdtilmeldingsskemaerne sendes til DGI Skydning, så sent som muligt for at undgå for mange rettelser.
Holdskemaerne skal være DGI skydning i hænde pr. mail senest fredag d. 11. september kl. 08.00 og
skal sendes til: dm@dgi.dk
OBS – Husk skytter som er på hold skal være tilmeldt individuelt forinden

Holdskemaer
De udsendte skemaer for tilmelding af landsdelshold og foreningshold skal anvendes.
Til hjælp for stilling af hold henvises til reglerne i skyttebogen
(der tages forbehold for fejl i skemaerne, regler i skyttebogen er de gældende).
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Overnatning og fællesmiddag:
Overnatning/fællesmiddag, udbydes ikke i år via DGI Skydning
Ønskes overnatning/forplejning skal deltagerne selv tage direkte kontakt til udbyder for evt. aftale om overnatning og forplejning.
Vingsted Hotel og konferencecenter tilbyder følgende til skytterne til DM.

Overnatning på VINGSTED hotel og konferencecenter bookes på info@vingsted.dk
Til Ungdomsstævnet 11. – 13. september tilbydes Lejrskoleværelser á 10 pers. (der skal bookes min. 1
stue, da vi ikke kan blande Landsdelene)
Pris pr. stue pr. nat uden linned kr. 1.800,00 inkl. morgenmad (maksimalt 10 pers.)
Pris pr. stue pr. nat med linned kr. 2.650,00 inkl. morgenmad (maksimalt 10 pers.)
Billetter til fællesspisning lørdag aften den 12. september kl. 19.00 bestilles senest 6. september.
Kokken tilbyder:
Grill kølle barbecue (svineskank) med mixed salat,
kartoffelbåde og ailo
kr. 110,00
Anrettes på tallerken og udleveres mod kvittering.
Drikkevarer for egen regning.
På grund af møder, konfirmationer m.m. vil der ikke være mulighed for cafeteriasalg i restauranten hos
VINGSTED hotel og konferencecenter i løbet af stævnet.

Til Voksenstævnet 25. – 27. september tilbydes værelser og lejrskolestuer:
Enkeltværelse pr. nat kr. 760,00 inkl. morgenmad
Dobbeltværelse pr. nat kr. 1.010,00 inkl. morgenmad
3-sengs værelse kr. 1.374,00 inkl. morgenmad
4-sengs værelse kr. 1.676,00 inkl. morgenmad
Pr. lejrskolestue pr. nat uden linned kr. 1.800,00 inkl. morgenmad (maks. 10 personer)
Pris pr. lejrskolestue pr. nat med linned kr. 2.650,00 inkl. morgenmad (maks. 10 pers.)
Billetter til fællesspisning lørdag aften den 26. september kl. 19.00 bestilles senest 20. september.
Kokken tilbyder:
Grill kølle barbecue (svineskank) med mixed salat,
kartoffelbåde og ailo
kr. 110,00
Anrettes på tallerken og udleveres mod kvittering.
Drikkevarer for egen regning.
På grund af møder, konfirmationer m.m. vil der ikke være mulighed for cafeteriasalg i restauranten hos
VINGSTED hotel og konferencecenter i løbet af stævnet

Forespørgsler om anden overnatning kan rettes til f.eks.
Camping - www.skyttebutik.dk.
Hotel Bredehus
Danhostel Vejle – Skibets Vandrehjem - www.vejle-danhostel.dk

Med venlig hilsen

Stævneledelsen 2020
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