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DGI Storstrømmen Skydning 

 
 

Indbydelsen til 2021 Danmarksmesterskaber på 25-50-200-300 meter. 
 

Stævneledelsen og DGI Skydning håber og tror på, at vi må samles i en udstrækning der gør at vi 

forventer at kunne gennemfører DM. 
Der tages forbehold for ændringer til indbydelsen, da retningslinjerne fra myndighederne vedr. Co-

vid-19, ændres løbene og muligvis også helt op mod DM.  
Retningslinjerne kan få indflydelse på indbydelsen til DM. 

DM vil blive gennemført i henhold til myndighedernes retningslinjer i forbindelse med covid-19. 
 

DGI Skydning forventer/henstiller til, at de på et hvert tidspunkt gældende retningslinjer efterleves 
af alle, herunder at man ikke møder op til DM hvis man har den mindste antydning af begyndende 

sygdom. 

Vi gør opmærksom på allerede nu, at man skal forvente krav om, at man skal fremvises corona-
pas/negativ test for deltagelse i DM, gældende for personer fra 18 år og op efter. 

 
Overnatning og fællesmiddag  

Overnatning og fællesmiddag, udbydes ikke via DGI Skydning  
Ønskes overnatning/forplejning skal deltagerne/skytterne selv tage kontakt til- booke og betale di-

rekte hos evt. udbyder af overnatning og forplejning. 
 

Forespørgsler om overnatning/forplejning kan evt. rettes til f.eks. 

Camping - www.skyttebutik.dk. 
Hotel Bredehus  

Danhostel Vejle – Skibets Vandrehjem - www.vejle-danhostel.dk 
 

 
DM Riffel BK og junior d. 10. – 12. september 2021 

 Indbydelse Flyer  
 Indbydelse  

 Foreningshold 50m og 200m BK og JUN (opdateres løbende) 

 Landsdelshold 50m Ungdom – 200m Ungdom – 300m Ungdom (opdateres løbende) 
 Tilmeldingsblanket – tilmeldingsfrist er torsdag d. 19. august til mail ah@dgi.dk 

 
DM Pistol d. 11. – 12. september og den 25. – 26. september 2021 

 Indbydelse Flyer 
 Indbydelse  

 Foreningshold BK/JUN FIN - BK/JUN STD - , Voksen/Senior 2-hånd FIN – Voksen 1-hånd FIN 
– GPA – GP 32 - GROV – Ung/Voksen/Senior 2-hånd STD  - Voksen 1-hånd STD (opdateres 

løbende) 

 Landsdelshold 25m STD Ungdom – 25m STD Voksen - 25m FIN Ungdom – 25m FIN Voksen – 
25m GP32 – 25m GPA – 25m GR (opdateres løbende) 

 Tilmeldingsblanket  – tilmeldingsfrist er søndag d. 8. august pr mail til Rene Kelberg, mail: 
famkelberg@gmail.com 

 
DM Riffel Voksen d. 24. – 26. september 2021 

 Indbydelse Flyer  
 Indbydelse 

 Indbydelse Flyer Margrethe Kæden  

 Indbydelse Margrethe Kæden 
 Foreningshold (opdateres løbende) 

 Landsdelshold – 50m Voksen – 200m Voksen – 300m Voksen 
 Tilmeldingsblanket – tilmeldingsfrist er torsdag d. 2. september til mail ah@dgi.dk 
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DM Biatlon d. 2.-3. oktober 2021 
 Indbydelse Børn   

 Tilmeld Børn - på DGI.DK søg – 202100760314 
 

 Indbydelse Voksen og junior  

 Tilmeld Voksen og junior – kort bane - på DGI.DK søg – 202100760317 
 Tilmeld Voksen og junior – lang bane - på DGI.DK søg – 202100760318 

 Tilmeld MIX stafet for Voksne - på DGI.DK søg – 202100760318 
 

Tilmelding lukker op d. 28. juni og lukker igen d. 24. september. 
Arrangementerne er på hjemmesiden 
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