
Er du den næste 
Danmarksmester?
Danmarksmesterskab på pistolterræn kal. 22, 
GP32, GPA og GR
Borris den 28.-29. august 2021 

Alle discipliner skydes begge dage. Kal. .22/32 og 

Grov kan dog ikke blandes på samme hold. Max. 3 

skydninger pr. dag pr. skytte.

Forventet gennemgangstid er 135 min.pr. skydning.

Indskud

Indskud pr. skydning inkl. sekundskydning kr. 130,-

Indskuddet opkræves gennem 

landsdelsforeningen. Tilmeldte skytter der 

undlader at møde op til start, eller skytter der ikke 

er frameldt senest d. 22. august, vil blive opkrævet 

fuldt indskud. 

Tilmelding

Tilmelding via http://skydetilmelding.dgi.dk/ senest 

søndag d. 22. august.

Praktiske oplysninger

Stikprøvevis våbenkontrol før start, samt i terræn.

Opråb af skydehold ved stævnekontor. Mødetid 

senest 15 min for skydetid.

Der kan købes forplejning under stævnet.

Mødested og stævnekontor

Hoven hjemmeværnsgård, i Borris skydeterræn.

Hulmosevej 10 (ca. 500m efter Hulmosevej 8)

6880 Tarm
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INDBYDELSE TIL DM 

TERRÆN- OG SEKUNDSKYDNING 

PISTOL CAL. .22, GP32, GPA OG GR 

 

28. - 29. august 2021 

Borris 

 

Juni 2021 

 

 

Skjern Skytteforening og DGI Skydning indbyder hermed landsdelsforeningerne til at del-

tage i Danmarksmesterskaberne i terræn- og sekundskydning med pistol individuelt, for 

foreningshold og landsdelshold. 

 

Bestemmelser 

Skydningen afvikles jævnfør bestemmelser i Skyttebogen 2020/21. 

 

Skydetider 

Lørdag, fra kl. 08:00 til 16:00, skydehold hvert 7. minut, 6 skytter pr. hold. 

Søndag, fra kl. 08:00 til 14:00, skydehold hvert 7. minut på 6 skytter pr. hold. 

 

Alle discipliner skydes begge dage. Cal. 22/32 og Grov kan dog ikke blandes på 

samme hold. Max 3 skydninger pr. dag. Forventet gennemgangstid er 135 mi-

nutter. 

 

Tilmelding generelt 

Tilmelding skal ske via http://skydetilmelding.dgi.dk/ inden søndag den 22. august kl. 

24.00.  

 

Alle tilmeldinger til holdskydninger fremsendes samlet af landsdelsforeningen og skal ske 

skriftligt på fremsendte holdkort. Er holdkort ikke modtaget senest 22. august via 

mail på DM@dgi.dk, kan der IKKE tilmeldes hold til DM. Skytterne skal forinden 

være tilmeldt stævnet på http://skydetilmelding.dgi.dk/, hvor det også er muligt at for-

håndstilmelde holdskytter. 

 

Eftertilmelding 

Skytter, som ikke er tilmeldt før fristens udløb, kan på stævnedagen tilmelde sig individu-

elt, i det omfang der er plads. Individuel eftertilmelding skal ske skriftligt på til-

meldingsblanket, som afleveres på stævnekontoret. Skytterne vil få tildelt skydeti-

der, der er ledige på stævnedagen. 

 

Klassificering 

Det er skytternes klassificering den 16. august 2021, der er gældende. Der vil som 

minimum blive foretaget kontrol af samtlige medaljetageres klassificering. 

 

  

http://skydetilmelding.dgi.dk/
http://skydetilmelding.dgi.dk/


 

Side 2 

Indskud 

Indskuddet pr. skydning inklusive sekundskydning:  kr. 130,-  

Indskuddet opkræves gennem landsdelsforeningerne. Tilmeldte skytter, der undlader at 

møde op til start, eller skytter, der ikke framelder på http://skydetilmelding.dgi.dk/ se-

nest d. 22. august, vil der blive opkrævet fuldt indskud. 

 

Præmier og pokaler 

Præmier i henhold til Skyttebogen. 

 

Præmieoverrækkelse 

Afholdes søndag kun for Junior skytter og Præmievåben konkurrencen, umiddelbart efter 

at sidste skytte er tastet og den endelige resultatliste foreligger. Øvrige præmier efter-

sendes når protesttid er udløbet 

 

Våbenkontrol 

Der vil blive foretaget stikprøvevis våbenkontrol før start. Der kan desuden forekomme 

kontrol i terrænet. 

 

Generelle oplysninger 

Opråb af skydehold foregår fra stævnekontoret. 

 

Mødetid senest 15 min. for skydetid. 

 

Grundet Covid-19 restriktioner ved Forsvaret, er det ikke muligt at udbyde overnatning i 

Borrislejren. 

 

Banelægger 

Finn Pedersen og Preben Pedersen 

 

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

 

Adresse og mødested 

Hoven hjemmeværnsgård (stævnekontor), beliggende i Borris skydeterræn. 

Hulmosevej 10 (ca. 500 -600 m. efter Hulmosevej 8),  

6880 Tarm  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Jakob Nielsen 

 

DGI Skydning 

 

 

http://skydetilmelding.dgi.dk/

