
Indbydelse – DM 15m Voksen 2023 – foreninger og skytter 

 

 
Bestemmelser: 
Bestemmelser for skydningerne fremgår af SKYTTEBOGEN 2022/2023 KAP 13 – A1, side 164 og 
A2, side 172. 

 

Bemærkning/info om baner  
 
Luftriffel: 
Alle skydninger på luft skydes på elektronisk markeringsanlæg (Kongsberg) og på hæve/sænke-
borde, som er opstillet i Sal B på Vingsted Hotel Konferencecenter (VHK). 
 
Indgang til Sal B er gennem døren fra hovedgangen på VHK. 

Indgang/udgang sker samlet for alle skytter for hvert skydehold.  
 

Cal. .22 riffel: 

Alle skydninger på cal. .22 riffel skydes på papskiver på standplads med flytbar bordplade. Skyd-

ningerne foregår på banerne i Skyttehallen på Skyttevej 4, Vingsted. 

 

 

Hovedskydning og Mesterskabsskydning cal. .22 riffel og luftriffel: 

Den individuelle konkurrence er opdelt i en hovedskydning og en mesterskabsskydning. 

Mesterskabsskydningen er en gentagelse af hovedskydningen. Mesterskabs skydning kan kun 

bookes på dagen i Vingsted. 

Vejledende mesterskabskrav giver adgang til mesterskabsskydning. Ved ledig banekapacitet kan 

skytter med lavere point komme til at skyde mesterskab. 
Mesterskaber skydes sideløbende med hovedskydningerne. 
 
 

Seneste skydetid er:  
                    Cal. .22 riffel   Luftriffel 

Fredag den 24. marts                              kl. 20.00   kl. 20.00 
Lørdag den 25. marts  kl. 17.00   kl. 17.00 
Søndag den 26. marts   kl. 14.20   kl. 13.00 
 

   

Hold – Hovedskydning 
 
Åbenhold på cal. .22 riffel senest lørdag    kl. 13.00 
Åbenhold på luftriffel senest søndag    kl. 11.40            
                          
Seniorhold på  cal. .22 riffel senest lørdag    kl. 13.40 
Seniorhold på luftriffel senest søndag    kl. 11.40 

 

Stillinghold på luftriffel senest lørdag    kl. 11.40  
Stillinghold på cal. .22 riffel senest søndag   kl. 10.20 
 
Finaler for foreningshold cal. 22 riffel: 
Åben – lørdag den 25. marts    kl. 15.00  

Senior – lørdag den 25. marts    kl. 15.40  
Stilling – søndag den 26. marts    kl. 12.20 
 
Finaler for foreningshold Luftriffel: 
Stilling – lørdag den 25. marts    kl. 13.40 
Åben og Senior – søndag den 26. marts    kl. 13.40  
 

Præmieoverrækkelse for foreningshold (lørdag):           Ca. kl. 16.20 
 

Præmieoverrækkelse alt øvrige (søndag)            Ca. kl. 16.15 
 
 
Holdskydninger: 
Skytter på foreningshold skal skyde samlet og stå ved siden af hinanden, dette gælder både cal. 

.22 riffelhold og lufthold. 
Skytter i foreningsholdsfinalerne på cal. 22. riffel og luftriffel, kan forinden finalen påbegyndes 
vælge, at resultatet for finalen, samtidig skal gælde som individuelt mesterskab. 



 

Side 2 

 
 

 
 
 
 

Individuel finale om Danmarksmesterskabet 

 

Finale (KUN cal. 22 riffel): 
 
Der afholdes en finale om Danmarksmesterskabet for henholdsvis klassegruppen Stilling og 
klassegruppen Åben/Senior (liggende). 

 
Alle i de nævnte grupper kvalificerer sig til finalen hvis flg. point krav er opfyldt 
 
      Point krav 

Klassegruppe Stilling – Hovedskydning og Mesterskabsskydning sammenlagt      391  
(Pointkravet kan nedsættes for at få minimum 10 skytter i finalen) 
 

Klassegruppe Liggende – Hovedskydning og Mesterskabsskydning sammenlagt      400 
 
 
 
Stilling (ST 1-3) Søndag d. 26. marts     Kl. 15.00   
Liggende (Å 1-3 + SE 1-3) Søndag d. 26. marts   Kl. 15.00 

 
For evt. deltagelse i finalerne SKAL mesterskab skydes senest:  
      Skydehold 
Søndag d. 26. marts       kl. 13.00 
 
Finalen afholdes efter bestemmelserne for Finaleskydning for klassegrupperne, som beskrevet side 

168-171 i skyttebogen. Der anvendes 1/10 dels markering. 

 

 
Klassificering: 
Der er skyttens klassificering den 13. marts 2023, der er gældende til såvel den individuelle- som 
til holdkonkurrencerne.  
 
 

Skydetider 

Tilmelding og tildeling af skydetider, foregår via skyttens/foreningens landsdelsforening. 
 
Indskud pr. skydning: 
Individuel:                                             105 kr.  
Mesterskabsskydning:  55 kr. 

Finaleskydning:     Gratis  
Indskuddene vil blive opkrævet via landsdelsforeningerne.   
 
Præmier: 
Der uddeles ikke hovedskydningspræmier. 
Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen 2022/2023  
 

 

Våbenopbevaring: 

Der er mulighed for at få opbevaret våben for natten i boksen ved 200m banen på Vingsted skyde-

baner. Der er kun åben for ind-/udlevering i nedenstående tidsrum: 

 
Fredag den 24. marts 2023: Kl. 21.00 – 21.15 
Lørdag den 25. marts 2023: Kl. 07.45 – 08.00 og 18.00 – 18.20 
Søndag den 26. marts 2023: Kl. 07.45 – 08.00 

 

 

 

 

 
 
 



 

Side 3 

 
 

 
 
 

 
Overnatning  
 

Overnatning og forplejning udbydes ikke via DGI Skydning. 
 
Ønskes overnatning skal deltagerne selv tage direkte kontakt til udbyder for evt. aftale. 
 
 
VINGSTED hotel og konferencecenter tilbyder følgende til skytterne til DM.  

 
Overnatning på VINGSTED hotel og konferencecenter er muligt på lejerskolestuer og skal bookes 

på info@vingsted.dk.  
Der er ikke mulighed for, at booke hotelværelser på VINGSTED hotel og konferencecenter. 
Aftenforplejning kan tilkøbes i forbindelse med booking af lejerskolestuer.  
Der skal betales for det bookede direkte i receptionen ved ankomst. 
 

Der 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.  1.940,00 inkl. morgenmad (maksimalt 10 pers.)  
Pris pr. stue pr. nat med linned kr. 2.840,00 inkl. morgenmad (maksimalt 10 pers.) 
Aftenforplejning, kr. 228,00 pr. person. (2 retter, efter køkkenchefens valg).  
Aftenforplejning skal bestilles samtidig med booking af overnatning 
 

Uden linned = Husk at medbringe eget linned. Der er dyner og puder. 
 
 

På grund af møder og øvrige arrangementer i VINGSTED vil der ikke være mulighed for cafeteria-
salg og aftenforplejning i restauranten hos VINGSTED hotel og konferencecenter i løbet af stævnet. 
 

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

 

 

Øvrig information: 

Der vil under stævnet kunne blive taget billeder i stævneområdet af DGI Skydning medarbejdere, 

som senere vil kunne blive brugt på hjemmesider, Facebook, brochure og andet materiale publiceret 

af DGI. 

 

Der vil være mulighed for køb af forplejning under stævnet.  
 

Stævnekontoret kan kontaktes på tlf. 40 30 42 22 under stævnet.  

 

Våbenkontrol foretages stikprøvevis og kan forekomme før, under og efter skydningen. 

 

Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel oplyses på banen inden skydeholdets begyn-

delse.  

 

 

Find denne indbydelses information digitalt om DM 15m Voksen 2023 på DGI.dk/202300760302 

 

 

Med venlig hilsen 

DGI Skydning / Riffeludvalget 
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