
DGI Skydning - DM 15m Pistol

Er du den næste
Danmarksmester?
Danmarksmesterskabet på 15m STD pistol cal..22 og luftpistol for alle
klasse grupper  -  Vingsted den 20. - 22. marts 2020

Luft = luftpistol

22 = cal. .22 pistol

Fredag d. 20. marts

Skydehold hver time kl. 17.00-19.00

Luft/22

Lørdag d. 21. marts

Skydehold hver time kl.10.00-16.00 -

luft/.22

Fællesmiddag kl. 19.00 på Vingsted

Hotel og konferencecenter

Søndag d. 22. marts

Skydehold hver time kl. 9.00-13.00 -

luft/22

Præmievåben luftpistol indbudte BK

kl. 10.00, kl 12.00 og 14.00

Præmieoverrækkelse ca. kl. 14.30

Indskyd pr. skydning

Børne- og juniorskytte  kr. 75,-

Øvrige                   kr. 90,-

Mesterskab                   kr. 50,-

Fællesmiddag

Fællesspisning 200,-kr/pers.

Ophold/overnatning på

Vingsted Hotel og konferencecenter.

Begrænset antal pladser til rådighed

Lejerskolebasis 195,-kr/døgn/pers

Hotelværelse fra 505,-kr/døgn/pers

Camping kontakt skyttebutikken

Hotel Bredehus

www.hotel-brredehus.dk/

Skibets vandrehjem

www.vejle-danhostel.dk

Bestil overnatning og fællespisning

til DM Pistol d. 20.-22. marts

Gå på www.dgi.dk

Søg arr. nr. 202000790102

Tilmelding senest d. 1. marts

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 af DGI.

Der er fri tilmelding for deltagelse i

DM.

Kontakt din landsdelforening for bestilling af din skydetid

Sted: Skyttevej 4, 7182 Bredsten

https://www.hotel-bredehus.dk/
https://www.vejle-danhostel.dk/
https://www.dgi.dk/arrangementer/ArrangementsPreview?id=%7b8D04017E-3CEF-E911-A2EE-00505696471A%7d&orglcid=1030&orgname=MimerCRM&s=%7b8D04017E-3CEF-E911-A2EE-00505696471A%7d&type=10007&typename=nc_arrangement&userlcid=1030


Indbydelse DM 15m Pistol 2020 – simpel udgave – Foreninger 
 
 
Bestemmelser: 
Bestemmelser for skydningerne fremgår af SKYTTEBOGEN 2019/2020 kapitel 13 – B1, side 175 og B2 side 
180.  
Pistol udvalget gør opmærksom på Disciplinære reglerne i Skyttebogen Kap. 12.3.  
 
 
Hovedskydning STD pistol cal. .22 og luftpistol: 
Den individuelle konkurrence er opdelt i en hovedskydning og en mesterskabsskydning. 
Mesterskabsskydningen er en gentagelse af hovedskydningen. Mesterskabs skydning kan kun bookes på 
dagen. 
 
 
 
Mesterskabsskydning STD pistol cal. .22 og luftpistol 
Vejledende mesterskabskrav giver adgang til mesterskabsskydning. Ved ledig bane kapacitet kan skytter 
med lavere point komme til at skyde mesterskab. 
 
Mesterskabskrav: Luftpistol STD pistol Cal .22 
BK 1Hp eller 2Hp  fri tilmelding fri tilmelding 
JUN 1H eller 2H fri tilmelding fri tilmelding 
1H 1  278p 275p 
1H 2  271p 268p 
1H 3  - 257p 
2H 1  261p 273p 
2H 2  252p 256p 
2H 3  - 246p 
FRI  280p 270p 
 
 
Klassificering: 
Det er skyttens klassificering den 9. marts 2020, der er gældende. 
 
 
Skydetider 
Tilmelding og tildeling af skydetider, foregår via skyttens/foreningens landsdelsforening. 
 
 
Præmievåben – børneskytter - Luftpistol: 
I skyttebogen kap. 18 findes reglerne for udtagelse til Præmievåben. 
De 24 bedst placerede + 5 reserver vil modtage invitation til finalen. 
De udtagne skytter tilmelder sig herefter selv via oplyst link i invitationen senest d. 15. marts. 
 
 
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 i øvrige klasser.  
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 20. marts 2020: kl. 21.00 – 21.15 
Lørdag den 21. marts 2020: kl. 8.00 – 8.15 og 17.00 – 17.15 
Søndag den 22. marts 2020: kl. 8.00 – 8.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Side 2 

 
 
 
 
 
 
Overnatning og fællesmiddag: 
Bestilling af overnatning og fællesmiddag via nedenstående link. Priser for overnatning se tilmeldingssiden. 
Tilmeldingen kan foretages både af skytter, foreninger og landsdelsforeninger. 
Der skal betales ved tilmelding. 
 
Lørdag aften kl. 19.00 er der arrangeret fællesmiddag på Vingsted Hotel & Konferencecenter.  
 

                           Menu/fællesmiddag: 
Kalveculotte og marineret kalkun cuvette 
Salatbar, grøntsags saute, kartoffelbåde og kryddersauce 
Hjemmelavet islagkage med vanilje- og jordbæris 
 
Isvand på bordene 
 
Pris Kr. 200,00 

 
Bestil overnatning og fællesmiddag på:  https://www.dgi.dk/arrangementer 
    Søg på nr.: 202000790102 
Direkte link  
 
Tilmeldingen kan foretages både af skytter, foreninger og landsdelsforeninger. 
 
Tilmelding af overnatning og fællesmiddag senest d. 1. marts. 
 
 
 
Øvrig information: 
Der vil under stævnet kunne blive taget billeder i stævneområdet af DGI Skydning medarbejdere, som se-
nere vil kunne blive brugt på hjemmesider, Facebook, brochure og andet materiale publiceret af DGI. 
 
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 / Pistoludvalg 

https://www.dgi.dk/arrangementer
https://www.dgi.dk/arrangementer/ArrangementsPreview?id=%7b8D04017E-3CEF-E911-A2EE-00505696471A%7d&orglcid=1030&orgname=MimerCRM&s=%7b8D04017E-3CEF-E911-A2EE-00505696471A%7d&type=10007&typename=nc_arrangement&userlcid=1030
http://www.dgi.dk/Skydning

