Midtjylland Skydning

Overordnet program

Midtjylland Skydning

Rammerne for de festlige dage er lagt. Mærk pulsen. Mød magien. Vi glæder os til at se dig.
Det vigtigste ved landsstævnet har altid været fællesskabet, og vi lover jer, at 2022 igen kommer
til at levere de bedste betingelser for, at I kan nyde den fælles ånd, samværet, livsglæden og
mangfoldigheden.
Onsdag den 29. juni
Kan komme ind på campingpladsen fra kl. 10.
Hvis man bor i campingvogn på Camp Tankefuld, kan man tilkøbe strøm for 500 kr. oveni
landsstævnebilletten. Det kan man ikke hvis man bor i telt.
Torsdag den 30. juni
Skydningen starter kl. 9.00
Gå på opdagelse i Svendborg
Åbningsparade gennem byen sidst på eftermiddagen
Åbningsaften i Landsstævnearenaen i Stævnecentrum
Musik og fest på de forskellige scener og festtelte
Fredag den 1. juli
Skydningen starter kl. 9.00
Idræt og aktiviteter i hele byen
Efterskolernes Show i Landsstævnearenaen om aften
Musik og fest på de forskellige scener og festtelte
Lørdag den 2. juli
Skydningen starter kl. 9.00
Idræt og aktiviteter i hele byen
Efterskolernes Show i Landsstævnearenaen om eftermiddagen og om aften
Musik og fest på de forskellige scener og festtelte
Søndag den 3.juli
Afslutningsshow i Landsstævnearenaen
Afrejse og på gensyn i 2025 i Vejle
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Billetter
Midtjylland Skydning

Få et overblik over priser, og hvad du får.
Glæder du dig til det næste landsstævne?
Sæt kryds 1. november.
Der åbner vi nemlig for tilmeldingen! Og så kan du begynde at overveje hvilken billettype, der
passer til dig.
Billetpris – sikre dig rabat eller en lækker festivalpakke
Vi giver dig 2 rigtig fine tilbud i vores Early bird-periode fra 1. november kl. 12.00 til 30. november
kl. 23.59. Vælg mellem:
Du kan købe en billet til 999 kr. og dermed få hele 300 kr. i rabat.
Du kan købe en billet til 1299 kr. (fuld pris) og få en lækker Landsstævne-festivalpakke som består
af T-shirt, bøllehat, muletaske, bæltetaske, engangsregnslag med hætte, sokker, powerbank og First
Aid Kit til en værdi af min. 500 kr.
Prisen på børn fra 4-14 år bliver snart offentliggjort. Børn fra 0-3 år skal ikke tilmeldes og kommer
gratis med.
Efter den 30. november er prisen 1299 kr. Efter den dato er der ikke længere mulighed for rabat
eller Landsstævne-festivalpakken.
DGI Midtjylland Skydning giver 300 kr. i tilskud for hver tilmeldt over 15 år, samt en t-shirt.
Tilskud til børnedeltager bliver offentliggjort efter offentliggørelse af DGI prisen for børn.
Det her får du:
Alt det idræt du vil (udover skydning). Vælg mellem mere end 30 idrætter.
Deltagelse i Åbningsparade igennem Svendborg
Deltagelse i Åbningsshowet på stadion.
Gratis overnatning i eget telt eller campingvogn
Intern transport under Landsstævnet
Adgang til festtelte med bands og DJ´s.
Adgang til koncerter med kendte kunstnere.
Rabat på billetterne til shows under Landsstævnet. (Kan blive udsolgt
i løbet af tilmeldingsperioden.)
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Skydning
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Disse skydeprogrammer kan skydes til Landsstævnet.
25 m pistol Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser; Standardpistol, finpistol og grovvåben
50 m riffel Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser; 50 m klasseprogram og landsstævneprogram.
200 m riffel Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser; 200 klasseprogram
Pistol terræn Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser; cal. .22, GP 32, GPA, GF, GR, 5 discipliner
ialt
Cal. .22 riffelterræn Hurtige skydetider, små udfordrende mål – men på kendte varierede afstande.
Biathlon – Skiskydning i løbesko
Combat Archery – Kom og prøv Combat Archery, som er en form for høvdingbold bare med bue og
pil.
Praktisk
Som skytte skal du efter Landsstævnetilmelding booke dine skydetider på skydetilmelding.dgi.dk
Tilskud til billetten bliver udbetalt efter sidste tilmelding d. 20. april 2022.

Frivillige:
Hvis i har tid og lyst er det muligt at blive frivillige
til Landsstævnet.
Der er mulighed for at tjene lidt til klubkassen og
lære en masse nye mennesker at kende.
Se mere på denne link: Bliv frivillig til DGI
Landsstævne i 2022 | Læs mere og tilmeld dig her
- L2022

Formanden har ordet:
Mit første landsstævne var i Svendborg i 1994, et minderigt
stævne som der den dag i dag tales om.
Det var så godt et stævne at jeg siden har været med til alle
efterfølgende stævner, og selvfølgelig er med i Svendborg
igen i 2022.
Hvis du ikke har prøvet det før, så lad landsstævnet i
Svendborg være din start på mange nye oplevelser sammen
med dine kammerater og venner fra foreningen og
landsdelen.
Erik Madsen, fmd. skydeudvalget i DGI Midtjylland

