
 

INDBYDELSE TIL DM 

TERRÆN- OG SEKUNDSKYDNING 

GEVÆR 

 

27.-28. august 2016 

Borris  

 

8. juni 2016 

 

 

DGI Skydning indbyder hermed landsdelsforeningerne til at deltage ved Danmarksme-

sterskab i terrængevær og sekundskydning individuelt og for landsdelshold. 

 

Bestemmelser: 

Skydningen gennemføres jævnfør bestemmelserne i Skyttebogen 2015/2016. 

 

Deltagere: 

Der er fri tilmelding i den individuelle konkurrence, mens hver landsdelsforening kan stille 

ét hold i hver af rækkerne: ungdom, voksen og senior. I foreningsholdkonkurrencen kan 

kvalificerede foreninger deltage jf. reglerne i skyttebogen. 

 

Skydetider: 

Individuel (lørdag), fra kl. 07:30 til 11:30, 1 skydehold hvert 20. minut. 

Finaler (lørdag), ca. kl. 15:45 

Hold (søndag), fra kl. 07:30 til 11:30, 1 skydehold hvert 20. minut. 

 

Tilmelding af skydetider: 

Tilmeldingen er på landsdelsniveau og skal ske på www.skydetid.dk. 

Tilmeldingen på www.skydetid.dk slutter søndag d. 21. august kl. 24.00.  

Klassificeringsdato er d. 15. august. 

 

De skytter der IKKE er tilmeldt via: www.skydetid.dk, før fristens udløb, kan på stævne-

dagen tilmelde sig individuelt. Individuel tilmelding skal være skriftlig og afleveres på 

stævnekontoret. Skytterne vil få tildelt de skydetider, der er ledige på stævnedagen.  

 

Skydetider til DM vil blive tilsendt landsdelsforeningerne i løbet af uge 34.  

 

Tilmelding individuel: 

De skydetider, der er angivet om lørdagen på www.skydetid.dk er fiktive. Det vil sige, at 

den skydetid man tilmeldes, ikke nødvendigvis er den skydetid som skytten reelt får. Det 

er arrangørerne, der sætter holdende så skytterne går samlet klassevis (se cirka tiderne 

på vedhæftede regneark).   

 

 

Tilmelding hold: 

På www.skydetid.dk er der lavet bloktider til landsdelsholdene. Tiderne er fiktive da ikke 

alle landsdele stiller hold. Når tilmeldingen er lukket, bliver holdene, seedet ud fra DM 

2015. De bedste hold skyder til sidst.  

Skytter som ikke indgår på et hold, vil blive flyttet til individuelle skydetider efter alle hol-

dene eller på evt. ledige baner på UNG/JUN og VET hold. 

 

http://www.skydetid.dk/
http://www.skydetid.dk/


 

Side 2 

Holdkort: 

Holdopstilling på medsendte holdkort, skal være DGI Skydning i hænde senest søndag d. 

21. august. Alle tilmeldinger til holdskydningen skal være skriftlige. Er holdkort ikke mod-

taget senest d. 21. august, skal det afleveres på stævnekontoret 30 min. før opråb til 

start. Skytterne skal forinden være tilmeldt stævnet på www.skydetid.dk, hvor det også 

er muligt at forhåndstilmelde holdet. 

 

Indskud: 

Indskud pr. skydning 130,- kr. og juniorskytter 110,- kr., sekundskydningen er inkluderet 

i prisen. 

Indskuddet opkræves via landsdelsforeningen. Tilmeldte skytter, der undlader, at møde 

op til start, eller skytter, der ikke framelder på skydetid.dk inden d. 21. august, vil blive 

opkrævet normal indskud. 

 

Præmier og pokaler: 

Der uddeles gavekort i den individuelle konkurrence i terrænskydning til ca. 12 % i hver 

klasse. Til juniorklassen er der dog præmier til 25 % i form af pokaler. I sekundskydnin-

gen uddeles gavekort til ca.10 % af gennemførte sekundskydninger i hver klasse. Præ-

mier vil blive eftersendt. 

 

Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen. 

 

Vandrepokaler: 

Sætter-Lassens Mindepokal i terrænskydning uddeles til Danmarksmesteren for senior-

skytter. 

Bæger til bedste O-tals skytte for sæsonen 2015.  

 

Våbenkontrol: 

Der vil blive foretaget stikprøvevis våbenkontrol før start. 

 

Overnatning/forplejning: 

Bestilling af overnatning og forplejning skal ske på https://events.dgi.dk/ søg på arrange-

ments nr.: 201600740505. Vær opmærksom på, at overnatning skal bestilles både fra 

fredag til lørdag og igen fra lørdag til søndag.  

Alle måltider og overnatning skal forudbestilles og betales på ovenstående link. 

 

Sidste frist for tilmelding af overnatning og forplejning er søndag d.14. august. 

  

Priser: 

Overnatning på 12-mands belægningsstue kr.    160,- (pr. person/overnatning) 

Overnatning på 4-sengs værelse  kr.    800,- (pr. værelse/overnatning) 

Dobbeltværelse   kr.    585,- (pr. værelse/overnatning) 

Enkeltværelse   kr.    350,- (pr. værelse/overnatning) 

Indkvartering er inkl. sengelinned, håndklæder og morgenbuffet. 

 

Fællesspisning lørdag aften (buffet + dessert) kr.    190,- 

 

Forplejning 

KUFM Soldaterhjem vil være åben lørdag og søndag mellem 08.30 – ca. 16.30, hvor der 

kan købes burger, lasagne, slik, drikkevarer og meget andet.  

 

https://events.dgi.dk/


 

Side 3 

Generelle oplysninger: 

Udgangspunktet og stævnekontor er i Borris lejren. Opråb af skydehold foregår ved 

stævnekontoret. Skytterne bliver kørt ud og hentet i bus. 

Ruten lørdag og søndag er ca. 4,5 km. 

 

Banelægger og skydeleder: 

Banelægger begge dage: Bjarne R. Olesen og Walther Kristensen 

 

Indkvarteringsansvarlig: 

Jakob Nielsen, Adm. 

 

Husk: 

DM Geværterræn tæller med i LDU’s Terrænturnering for foreningshold. Proceduren er 

den samme som ved andre stævner, der skal afleveres holdkort inden første skytte på 

holdet stiller op til start. 

 

Stævnekontoret kan under stævnet kontaktes på tlf. 22 75 98 79 

 

Adresse: 

Borrislejren 
Borriskrogvej 4 
6900 Skjern 

 

 

Med venlig hilsen 

 

DGI Skydning 

 

Jakob Nielsen 

Aktivitetskoordinator 

 

 

Husk fælles spisning for DM riffel og pistol lørdag aften kl. 19.30 i Borris. Under 

spisningen vil der blive uddelt præmier for afsluttet konkurrencer. 


