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PUV’s Sommerturnering 2018 

25M Pistol 

 

Målsætninger er at fremme skydningen og få flere kap resultater samt at kvalificere hold og 

skytter til DM. 

Derfor håber vi på, at mange flere pakker deres våben og kommer ud og deltager i DGI Østjyl-

lands sommerturnering. Vi glæder os til at se jer. 

De afsatte datoer er efter foreningernes ønske, som vi har måttet efterkomme, for at undgå 

mulige terrænskydninger og stævner. Vi beklager meget, hvis vi rammer ind i noget, men vi 

håber det kan gå op for alle. 

 

Discipliner 

Der skydes standardpistol, finpistol, GP32, GPA, GR 

Der skal skydes mindst 3 omgange pr. disciplin. 

Pris for individuel skydning pr. disciplin 

Børn, junior 50 kr.  

Ung, voksen 100kr.   

Holddeltagelse er gratis. 

 

Tilmelding og betaling 

Betaling til hele turneringen skal ske inden første runde man deltager i. 

www.dgi.dk/201809745005  

Spørgsmål omkring betaling henvises til idrætskoordinator Helle Bluhm på tlf. 7940 4330 eller 

e-mail helle.bluhm@dgi.dk 

Tilmelding til hver runde skal ske via https://skydetilmelding.dgi.dk 

 

 

Guide til betaling 

1. Tryk på ”Tilmeld” i højre side. 

2. Angiv det totale antal skytter der deltager. Angiv hvilken forening de repræsenterer. 

Hvis du blot registrerer/betaler for dig selv, skriver du 1.  

3. Angiv dine kontaktoplysninger. 

4. Angiv antallet af skydning i hver disciplin/klasse. Indskuddet er. pr. skytte pr. disciplin. 

Stiller skytten op i to discipliner, skal man betale 2 * indskuddet. 

5. Hvis du har tilmeldt flere skytter end dig selv, så angiv navnene på disse i kommentar-

feltet. 

6. Gennemgå registreringen og godkend handelsbetingelserne. 

7. En bekræftelsesmail vil blive sendt til kontaktmailen. 

8. Info om skydesteder 

http://www.dgi.dk/201809745005
mailto:helle.bluhm@dgi.dk
https://skydetilmelding.dgi.dk/


 

Side 2 

1.omgang den 27/5 

Forening: DPK  

Kontaktperson: Allan Andersen, tlf. 30282935  

Adresse: Kristrup Engvej 60, 8960 Randers SØ 

Forening: Ebeltoft skytteforening  

Kontaktperson: Ketty thomsen 24253915 

Adresse: Elsegårdevej 13, 8400 Ebeltoft  

2.omgang den 9/6 

Forening: Grenå skyttekreds  

Kontaktperson: Lotte Boserup, tlf. 28155502 

Adresse: Næsgårdsvej 5, 8500 Grenå  

3.omgang  

Den 16/6 

Forening: Rønde Skytteforening  

Kontaktperson: Walther Kristensen, tlf. 23264132 

Adresse: Strandvejen 6b, 8410 Rønde 

 

Den 17/6 

Forening: Skanderborg/Stilling Skytteforening 

Kontaktperson: Kim Daugaard, tlf. 40906047 

Adresse: Skårup skydebane, Oddervej 77, 8660 Skanderborg (ind ved lossepladsen) 

 

4.omgang den 5/8 

 

Forening: Allingåbro Skytteforening 

Kontaktperson: Per Olesen, tlf. 60211530 

Adresse: Tøjstrupvej 37 D, 8961 Allingåbro 

 

Forening: Tilst Skytteforening på Vestereng (Der skydes på pap) 

Kontaktperson: Bjarne Sidelmann 40964629 

Adresse: Vestereng Skydebane, Vestereng vej 26, 8200 Århus N 

 

5. omgang d. AFVENTER 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 3 

Info til foreningerne 

 

Det er kun tilladt at skyde et af stederne, når der i en omgang er opgivet flere skydesteder. 

De tre bedste skydninger er pr. disciplin er gældende. 

 

Skydetider alle dage: skydetid starter kl.09.00 alle dage resterende skydetider følges på sky-

detilmelding.dgi.dk da der kan forekomme forskellige tider i de forskellige foreninger. 

 

Holdsammensætningen skal oplyses inden første skytte på holdet skyder. Klubberne åbner en 

time før skydning. 

 

For Grovpistol gælder det: 

Der skydes 3 omgange i følgende puljer GP32, GPA og GR. 

Skydestillingen er fritstående med en eller 2 hånds fatning og man må skifte håndfatning un-

dervejs. Der skydes i foreningshold bestående af 4 skytter. Alle på holdet skal skyde samme 

klasse f.eks. gp32. 

 

For cal.22 gælder det: 

Der skydes 3 omgange i klasserne børn, junior, ung 1h, ung 2h, voksen 1 h 1-3, vok-

sen 2h, senior 2h og fri 

Der skydes i foreningsholdhold bestående af 4 skytter i 4 puljer bestående af: 

a. Børn/Junior 

b. Ung1h, voksen 1h  

c. Ung 2h, voksen 2h, senior 2h 

d. Mix hold 

 

For både cal.22 og grov gælder det, at landsdelen kan stille med 4 klubhold til DM 

Alle skytter kan individuelt kvalificere sig til deltagelse på landsdelshold til DM. 

 

Der skydes efter regler i skyttebogen. 

 

Med venlig hilsen 

Pistol udvalget. 

 

 

 


