INDBYDELSE TIL DM
TERRÆN- OG SEKUNDSKYDNING
PISTOL CAL. .22, GP32, GPA OG GR
20. - 21. august 2022
Nymindegab
Juni 2022
Skjern Skytteforening og DGI Skydning indbyder hermed landsdelsforeningerne til at deltage i Danmarksmesterskaberne i terræn- og sekundskydning med pistol individuelt, for
foreningshold og landsdelshold.
Bestemmelser
Skydningen afvikles jævnfør bestemmelser i Skyttebogen 2021/22.
Skydetider
Lørdag, fra kl. 08:00 til 15:30, skydehold hvert 7. minut, 6 skytter pr. hold.
Søndag, fra kl. 08:00 til 14:00, skydehold hvert 7. minut på 6 skytter pr. hold.
Cal. 22/32 skydes lørdag.
Grovvåben (GPA og GR) skydes søndag.
Forventet gennemgangstid er 150 minutter.
Tilmelding generelt
Tilmelding skal ske via http://skydetilmelding.dgi.dk/
Tilmeldingen åbner d. 1. juli og lukker søndag den 14. august kl. 24.00.
Alle tilmeldinger til holdskydninger fremsendes samlet af landsdelsforeningen og skal ske
skriftligt på fremsendte holdkort. Er holdkort ikke modtaget senest 16. august via
mail på DM@dgi.dk, kan der IKKE tilmeldes hold til DM. Skytterne skal forinden
være tilmeldt stævnet på http://skydetilmelding.dgi.dk/, hvor det også er muligt at forhåndstilmelde holdskytter.
Eftertilmelding
Det er ikke muligt at eftertilmelde skytter til DM under stævnet.
Klassificering
Det er skytternes klassificering den 8. august 2022, der er gældende. Der vil som minimum blive foretaget kontrol af samtlige medaljetageres klassificering.

Indskud
Indskuddet pr. skydning inklusive sekundskydning:
kr. 135,Indskuddet opkræves gennem landsdelsforeningerne. Tilmeldte skytter, der undlader at
møde op til start, eller skytter, der ikke framelder på http://skydetilmelding.dgi.dk/ senest d. 14. august, vil der blive opkrævet fuldt indskud.
Præmier og pokaler
Præmier i henhold til Skyttebogen.
Præmieoverrækkelse
Afholdes lørdag kun for Junior skytter og Præmievåben konkurrencen, umiddelbart efter
at sidste skytte er tastet og den endelige resultatliste foreligger. Øvrige præmier eftersendes når protesttid er udløbet
Våbenkontrol
Der vil blive foretaget stikprøvevis våbenkontrol før start. Der kan desuden forekomme
kontrol i terrænet.
Generelle oplysninger
Opråb af skydehold foregår fra stævnekontoret.
Mødetid senest 15 min. for skydetid.
Banelægger
Finn Pedersen, Martin Høholt og Preben Pedersen
Stævnekontoret kan under stævnet kontaktes på tlf. 40 30 42 22
Adresse og mødested
Nymidegablejren, bygning 40 – indgang via hovedindgangen/vagten.
Vesterhavsvej 302
6830 Nørre Nebel
Kantine
Kantinen i Nymindegablejren vil være åben med mulighed for køb af forplejning.
Med venlig hilsen
DGI Skydning
Pistoludvalget

Side 2

