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  DM 2021 

 

 

Voksen 
 

D. 24.-26. september 

 

50-200-300m riffel 

     
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

Side 2 

 

Stævneledelsen og DGI Skydning håber og tror på, at antal personer der må samles, hæves frem mod DM og 

vi forventer derfor, at kunne gennemfører DM evt. med visse begrænsninger. 

 

Der tages forbehold for ændringer i afviklingen af DM, såfremt myndighedernes retningslinjer vedr. Covid-19 

ændres. Dette vil kunne ske med kort varsel helt op til DM.  

 

DM vil blive gennemført i henhold til de på et hvert tidspunkt gældende retningslinjer vedr. covid-19 og DGI 

Skydning forventer/henstiller til, at de efterleves af alle ved deltagelse i DM. 

 

Som det ser ud pt. så tegner alt til, at man skal fremvises coronapas/negativ test for deltagelse i DM, gæl-

dende for personer fra 18 år og op efter. 
 

Indbydelse 

Der konkurreres såvel individuelt, som for landsdelshold på alle DM discipliner og for foreningshold på 50 og 

200 meter. 

 

På særskilt indbydelse:Margrethe kæde skydning  

 

Bestemmelser. 

Bestemmelser for konkurrencerne findes i Skyttebogen 2020/2021, DM 50, 200 og 300 (side 192- 200 - 207) 
 

Overordnet tidsplan for alle discipliner  

Fredag 24. sept. 50 Meter  

gevær 

200 meter ge-

vær 

 300 meter 

gevær 

Hovedskydninger: 17.30   

Mesterskaber: 18.05   

Lørdag 25. sept. 50 Meter 

 gevær 

200 meter ge-

vær 

 300 meter 

gevær 

Hovedskydninger: 09.00-16.25 09.00-15.45  

Mesterskaber: 09:00-17.40 09.35-17.40  

Liggende skytter 

25 skud 

  09.00,10.50, 

12.35,14.30, 

15.05 

Stillings skytter 

25 skud 

  09.35,11.25, 

13.15, 15.45 

Hold finaler (ÅBEN) 15.45 17.05  

Hold finaler (SENIOR) 16.25   

Hold finaler (STILLING)  14.30  

Søndag 26. sept. 50 Meter  

gevær 

200 meter ge-

vær 

 300 meter 

gevær 

Hovedskydninger: 09.00-11.25 09.00-11.25  

Mesterskaber: 09.00-13.50 09.00-12.35  

Liggende skytter 

25 skud  

  09.00,09.35, 

13.50 

Stillings skytter 

25 skud  

  12.35 

Hold finaler (SENIOR)  12.00  

Hold finaler (STILLING) 12.00   

DAN-CUP finale   10.10 til 12.00 

Indv.finale (LIGGENDE) 15.05 13.50  

Indv.finale (STILLING) 14.30 13.15  

    

 

Der er kun præmieoverrækkelse i de individuelle finaler  

Der er ingen individuelle eller hold præmieoverrækkelse på riffel  - Præmier eftersendes  

 



 

Side 3 

 

 
Tidsplan - skydetider: 

Hovedskydningstider samt disses fordeling på landsdelsforeninger fremgår af vedlagte oversigtsskemaer til 
landsdelene.  
Landsdelene skal inden for de tildelte tider sikre, at der er plads til foreningsholdene 

 
 

Hold til holdskydninger på 50 og 200m 

Landsdelene må til DM 2021 stille med; 

1 landsdelshold pr. DGI landsdel og op til 4 foreningshold i hver række (bemærk foreningsholdene skal være fra 

forskellige foreninger) 

OBS: Antal hold der må stilles med, er forskellig fra landsdel til landsdel på 50 meter, pga kapacitetsproblemer. 

 

 

Fordeling af forenings hold ved DM 50m 2021:  

  
 

 

 
Holdskydninger 
 

Skytter på foreningshold skal skyde samlet og være placeret ved siden af hinanden, dette gælder både 50m 
og 200m. 

Skytter, som deltager i foreningsholdsfinalerne, skal melde på banen til skydelederen inden skydningen star-

ter, om finaleskydningens resultat samtidig skal være gældende som skyttens individuellemesterskabsresul-

tat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 4 

 

 

 

Hold seneste mulige hovedskydningstid        50 meter                               200 meter  

 

STILLING foreningshold                  10.10 søndag 26.sept.         12.35 lørdag 25. sept. 

ÅBEN foreningshold   13.50 lørdag 25. sept. 15.05 lørdag 25. sept. 

SENIOR foreningshold   14.30 lørdag 25. sept  10.10 søndag 26. sept. 

 

Som en hjælp til planlægningen af foreningsholdskydninger, er der på forhånd reserveret bloktider til for-

eningshold. Landsdelene er ikke bundet af disse tider.  

 

 

 

Finaleskydning foreningshold: 

De 4 bedste hold i hver række på 50 og 200m                                                                                   

                                                                                     50 meter                                200 meter    

STILLING søndag     Kl.12.00                Kl.14.30  

ÅBEN lørdag      Kl.15.45         Kl.17.05  

SENIOR søndag                                                              Kl.16.25                                  Kl.12.00 

   

 

Hold med samme point sum, som nr. 4 deltager også i finalen. Det er ikke tilladt at udskifte skytterne på hol-

det mellem hoved- og finaleskydningen. 

 

 

 

Deltagelse Individuelt: 

 

I de individuelle konkurrencer er der fri tilmelding i alle klasser. I holdkonkurrencerne er resultatet fra ho-

vedskydningen individuelt gældende til holdresultatet. 

For skytter, som udtages til Dan-Cup finalen på 300m, tæller resultatet herfra også som resultat til DM i 

300m klasseprogram 

 

 

Hovedskydning: 
Der er fri tilmelding til stævnet. Skydetider tildeles iht. bloktider af landsdelsforeningen. Såfremt der er le-
dige hovedskydningstider, kan disse tildeles under stævnet i Vingsted 

 

 

Mesterskab 50 og 200m: 

Der er fri tilmelding til mesterskabsskydningen i de individuelle konkurrencer. Vejledende mesterskabskrav 

vil være opslået på banen. Tilmelding til mesterskab kan kun ske under stævnet i Vingsted.  

 
Mesterskaber skydes sideløbende med hovedskydningerne. 
Senest skydetid er: 
   50 meter               200 meter 

Fredag den 24. september   Kl. 18.05                               
Lørdag den 25. september   Kl. 17.40                            Kl. 17.40 
Søndag den 26. september   Kl. 13.50                             Kl. 13.35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Side 5 

 

 

 

Finaler på 50 og 200m – individuelt: 

Der afholdes en finale om Danmarksmesterskabet for klassegruppen Stilling og for klassegruppen  

Liggende (Åben/Senior) 

 

Alle i de nævnte grupper kvalificerer sig til finalen hvis følgende krav er opfyldt: 

 
50 meter                         200 meter 

STILLING skal skyde mesterskab senest:   

Søndag     kl. 12.35                                kl. 11.25 

   

Liggende skal skyde mesterskab senest:   

Søndag          kl. 13.15                                kl. 12.00       

 

Point krav – hoved- og mesterskab sammenlagt:    

Stilling             393                                       288   

Liggende         399                              297  

 

Finaleskydning individuelt                                                                                 

                                                                                     50 meter                                200 meter    

STILLING søndag     Kl.14.30                Kl.13.15  

Liggende søndag     Kl.15.05         Kl.13.50 

 

 

 

Finaler er for de 10 bedst placerede skytter. Pointkravet kan nedsættes for at få minimum 8 skytter i fina-

len(jf. skyttebogen). 

Finalen afholdes efter bestemmelserne for Finaleskydning for klassegrupperne Stilling og Liggende skytter  

som beskrevet side 197 i skyttebogen. Der anvendes 1/10 dels markering. 

 

 

 

Særlige bemærkninger om deltagelse 

 

Vedr. baner 

På alle distancer skydes der på elektronisk markeringsanlæg. 

Der stilles ikke materiel til rådighed til benyttelse på banen grundet covid-19. 

Skytterne skal selv have regelmenteret støtte/måtte med til eget brug 

Instruktion vedrørende skydningens gennemførsel oplyses forinden skydeholdets begyndelse. 

  

 

Klager over skud – Præcisering af regler ved skydning på elektronik. 

Der køres med minimum 3mm fremtræk ved DM pr. skud.  

Der kan ikke klages over skudværdi på 9 og der over. 

 

 
Veteranborde 

Der er manuelt højde justerbare veteranborde på alle 50 og 200m baner.  
På 300m findes der manuelt højde justerbare veteranborde på bane 1-15.   
Til de øvrige baner forefindes bordplader, ikke justerbare i højden. 

 

 

 

 

 

 



 

Side 6 

 

Klassificering: 

Der gøres opmærksom på, at det er Stilling-, Åben- og Senior skytternes klassificering den 13. septem-

ber, der er gældende til såvel de individuelle som til holdkonkurrencerne. Stikprøvevis klassificeringskontrol 

vil forekomme, og som minimum vil alle medaljedeltageres klassificering blive kontrolleret. 

 

Øvrige bestemmelser 

Øvrige bestemmelser fremgår Kap 4 ”konkurrencebestemmelser for baneskydning, riffel”. 

 

Våbenkontrol i 200m huset udgår i år grundet covid-19. 

Der foretages stikprøvekontrol ved alle skydehold. Stikprøvekontrol kan forekommer før under og efter skyd-

ning. 

  

Protester: 

Protester afgøres i henhold til skyttebogens kap.12, dog således, at protest mod et fejlregistreret resultat 

(ikke skivebedømmelse) kun er gældende, dersom skytten/holdlederen fremfører denne inden 48 timer efter 

resultatet er offentliggjort på hjemmesiden www.dgi.dk/skydning Der sendes besked til landsdelene via mail 

om tidspunkt for offentliggørelse af resultatet på hjemmesiden. 

 
Indskud: 
For hvert klasseprogram:  
Hovedskydning:  VOKSEN/SENIOR/ÅBEN 90 kr. 

Mesterskab: Alle 50 kr.    
1 skydning* 300m                                    120 kr. 
 

* discipliner uden separat mesterskabsskydning. 
Indskuddene vil blive opkrævet via landsdelene. 

Indskud opkræves for mesterskabsskydning anvendt fra finale  

Finaleskydninger er gratis. 
 

Præmier: 

Der uddeles ikke hovedskydningspræmie. 

Øvrige præmier i henhold til Skyttebogen 2020/2021.  

Der er kun præmieoverrækkelse i de individuelle finaler  

Der er ingen individuelle eller hold præmieoverrækkelse på riffel  - Præmier eftersendes 

 

Stævnekontor: 

Stævnekontor kan kontaktes under stævnet på  40 30 42 22.  

 
 

Våbenopbevaring 
Der er mulighed for at opbevare våben for natten i boksen ved 200m banen. 
 

Der er kun åben for ind og udlevering i nedenstående tidsrum: 
Fredag d. 24. september 2021 – kl. 18.00-19.00 
Lørdag d. 25. september 2021 – kl. 08.15-18.45  

Søndag d. 26. september 2021 – kl. 08.15-16.00 

 

 

Våben og bundstykke 

Ingen våben må efterlades med bundstykke.  

Ingen våben må efterlades.  

Våben skal være under opsyn af voksne. 

 
 

Øvrig information: 
DGI medarbejdere vil under stævnet tage billeder i stævneområdet, som senere vil kunne blive brugt på hjem-
mesider, brochure, Facebook, digitale platforme og andet materiale publiceret af DGI. 

 

http://www.dgi.dk/skydning


 

Side 7 

 
 

 

Tilmelding - vedrørende skydetider og hold: 

Skytter fra DGI Storstrømmen tilmelder sig udendørs DM Ungdom på denne tilmeldingsblanket som sendes 

til Anette Høegh på mail ah@dgi.dk senest torsdag d. 2. september. 

 

 

Skydetider 

Landsdelsforeningerne tildeler foreningerne skydetider i forhold til de bloktider, som på forhånd er tildelt 

landsdelsforeningen.  

Skydetider derud over kan ikke forventes imødekommet på forhånd. 

 

Landsdelsforeningerne sørger for udsendelse af tildelte skydetider og banenumre til deltagerne foreninger. 

Skydetider baseret på tilmeldingerne ved tilmeldingsfristens afslutning kan følges på 

http://skydetilmelding.dgi.dk/ 

 

 

Hold tilmeldinger 

Foreningshold 

Landsdelenes tilmelding til foreningshold kan registreres ved tilmeldingen på http://skydetilmelding.dgi.dk/ 

 

(DGI Skydning opfordre LDF til at foreningshold registres ved tilmelding på Skydetilmeldingen) 

 

Landsdelenes tilmelding af foreningshold, skal desforuden være skriftlig og 

skytter på foreningshold skal forinden være tilmeldt på  http://skydetilmelding.dgi.dk/ 

 

Landsdelshold 

Landsdelenes tilmelding til Landsdelshold skal være skriftlig. 

 

Indsendelse af holdskemaer 

Holdtilmeldingsskemaerne sendes til DGI Skydning, så sent som muligt for at undgå for mange rettelser.  

Holdskemaerne skal være DGI skydning i hænde pr. mail senest fredag d. 24. september kl. 08.00 og 

skal sendes til: dm@dgi.dk  

 

OBS – Husk skytter som er på hold skal være tilmeldt individuelt forinden 

 

 

Holdskemaer 

 

De udsendte skemaer for tilmelding af landsdelshold og foreningshold skal anvendes. 

Til hjælp for stilling af hold henvises til reglerne i skyttebogen 

 

(der tages forbehold for fejl i skemaerne, regler i skyttebogen er de gældende). 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Overnatning og fællesmiddag:  
 

Overnatning/fællesmiddag, udbydes ikke via DGI Skydning 

mailto:ah@dgi.dk
http://skydetilmelding.dgi.dk/
http://skydetilmelding.dgi.dk/
http://skydetilmelding.dgi.dk/
mailto:dm@dgi.dk


 

Side 8 

 

Ønskes overnatning/forplejning skal deltagerne selv tage direkte kontakt til udbyder for evt. aftale om over-

natning og forplejning. 

 

 

 

Forespørgsler om overnatning kan rettes til f.eks. 

Camping - www.skyttebutik.dk. 

Hotel Bredehus  

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

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Stævneledelsen 2021 

http://www.skyttebutik.dk/
http://www.vejle-danhostel.dk/

