
Indbydelse til DM i terrænskydning og 
sekundskydning med pistol kal. 22, GP32, GPA og 
GR

den 21. - 22. september 2013 i Borris.

DDS Sydøstjylland og DGI Skydning indbyder hermed landsdelsforeningerne til at deltage i 
Danmarksmesterskaberne i terræn- og sekundskydning med pistol individuelt, for foreningshold 
og for landsdelshold i Borris skydeterræn, Jylland.

Bestemmelser
Skydningen afvikles jævnfør bestemmelser i Skyttebogen 2012/2013.

Skydetider
Lørdag, fra kl. 08:00 til 16:00, skydehold hvert 5. minut på 6 mands hold.
Søndag, fra kl. 08:00 til 14:00, skydehold hvert 5. minut på 6 mands hold.

Begge dage skydes der med kal. 22, GP32, GPA og GR. Hvor kal. 22 og 32 skal går 
sammen på én skydetid, og GR og GPA skal går sammen på en anden skydetid. Første 
booking af skydetid afgøre hvilken type der går på det pågældende hold.

Tilmelding generelt
Tilmelding skal ske via www.skydetid.dk inden søndag den 15. september kl. 24.00. 
Tilmeldingen foregår på landsdelsniveau, hvilket indebærer, at tilmeldingen skal ske gennem 
egen landsdelsforening. Reserverede skydetider vil blive offentliggjort på hjemmesiden i løbet af 
uge 38.

Eftertilmelding
Skytter, som ikke er tilmeldt før fristens udløb, kan på stævnedagen tilmelde sig individuelt, 
i det omfang der er plads. Individuel eftertilmelding skal ske skriftligt på fremsendte 
tilmeldingsblanket, som afleveres på stævnekontoret. Skytterne vil få tildelt skydetider, der er 
ledige på stævnedagen.

Tilmelding af hold
Holdopstilling på fremsendte holdkort skal være DGI Skydning i hænde senest d. 15. september 
kl. 24.00. Alle tilmeldinger til holdskydningen skal ske skriftligt på fremsendte holdkort. Er 
holdkort ikke modtaget senest 15. september via mail eller morgenposten, kan der IKKE 
tilmeldes hold til DM. Skytterne skal forinden være tilmeldt stævnet på www.skydetid.dk, hvor 
det også er muligt at forhåndstilmelde holdskytter.

Klassificering
Det er skytternes klassificering den 9. september 2013, der er gældende. Klassekort skal 
forevises på forlangende. Der vil som minimum blive foretaget kontrol af samtlige medaljetageres 
klassificering.
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Indskud
Indskuddet pr. skydning inklusive sekundskydning er kr. 100,-. Indskuddet opkræves gennem 
landsdelsforeningerne. For tilmeldte skytter, der undlader at møde til start, vil der blive opkrævet 
fuldt indskud.

Præmier og pokaler
Der uddeles gavekort i de individuelle konkurrencer i terrænskydning til ca. 12 % af deltagerne. 
I sekundskydningerne uddeles gavekort til ca. 10 % af deltagerne. Gavekort eftersendes til 
landsdelsforeningerne.

Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen 2012/13.

Præmieoverrækkelse
Præmieoverrækkelse foretages søndag, umiddelbart efter at sidste skyttes resultat er indtastet og 
evt. omskydning er foretaget, og den endelige resultatliste foreligger. 

Våbenkontrol
Der vil blive foretaget stikprøvevis våbenkontrol før start. Der kan desuden forekomme kontrol i 
terrænet.

Overnatning/forplejning i Borris lejren:
Bestilling af overnatning og forplejning skal ske på https://events.dgi.dk/ søg på arrangements nr.: 
201300744002 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.
 
Priser:
Overnatning på 10-sengs belægningsstue kr.    160,- (pr. seng/overnatning)
4-mandsværelse kr. 1.250.- (pr. værelse/overnatning)
Dobbeltværelse kr.    625,- (pr. værelse/overnatning)
Indkvartering er med sengelinned og håndklæder. 
Morgenbuffet kr. 85,-
2x Sandwichbolle, ¼ juice, 1 stk. frugt + kildevand kr. 85,-
Fællesspisning lørdag aften (Buffet og dessert) kr. 200,-
Fællesspisning gennemføres kun ved tilstrækkeligt tilmeldte. Ved aflysning refunderes indbetalt beløb.

Forplejning
Der vil under hele stævnet være salg af mad og forfriskninger i bod ved stævnekontoret.



Generelle oplysninger
Hoven hjemmeværnsgård (stævnekontor), Hulmosevej(ca. 500 -600 m. efter Hulmosevej 8 
Hoven 6880 Tarm), 6880 Tarm Beliggende i Borris skydeterræn.

Borrislejren, Borriskrogvej 4, 6900 Skjern (overnatning + forudbestilt forplejning)
Opråb af skydehold foregår ved stævnekontoret. 

Forventet gennemgang pr. skydning: ca. 1½ timer.

Banelægger/skydeleder
Carsten Østergaard og Jens Arnfast.

Stævneansvarlig
DDS Sydøstjylland.

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

ALT TILMELDING TIL DM SKER GENNEM LANDSDELEN TIL MB@MBDATA.DK SENEST 
10. SEPTEMBER VIA MAIL. HUSK SKYTTENUMMER OG HVAD MAN ØNSKER AT SKYDE. 
LANDELSHOLD BLIVER SAT EFTER RANGLISTEN. HAR I ET FORENINGSHOLD SÅ HUSK 
AT GIVE BESKED OM DETTE….

Med venlig hilsen
Michael Brandt
DDS MIDT




