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INDBYDELSE TIL
FÆLLES NORDISK MARGRETHE KÆDESKYDNING I DANMARK
26. - 27. SEPTEMBER 2015

DGI skydning inviterer hermed til skydning om Margrethekæden for Norge, Sverige og
Danmark. De respektive lande skyder om hvert lands kæde i Danmark.
Skydningen afvikles i forbindelse med Danmarksmesterskaber for senior i Vingsted.
Ud over kædeskydning, kan deltagere fra Norge og Sverige deltage i skydninger på Nordisk
Program på 300m (kan dog ikke deltage i konkurrencen om Danmarksmesterskabet)

Skydetider:
Kædeskydning A: Gevær, 300m

 Lørdag kl. 9:35, 12:00, 14:30, 16:55
 Søndag kl. 9:00, 12:00, 14:30

Kædeskydning B: Gevær, 200m
 Lørdag kl. 09:00 – 17:30
 Søndag kl. 09:00 – 12:00

Kædeskydning C: Skydes umiddelbart efter skydning A – 300m
Nordisk Program Gevær, 300m

 Lørdag Kl. 10:50, 13:15, 15:40
 Søndag Kl. 10:10, 13:15

Indskud:
Kædeskydning A kr. 100,-
Kædeskydning B Kr. 110,-
Kædeskydning C kr.   40,-
Nordisk Program kr. 100,-

SKYDEPROGRAM:
Skydning A, 300 m
Der skydes på 10-delt international gevær ringskive. Skydetiden er på 55 min. inkl. prøveskud.
Ubegrænset prøveskud forud for hver stilling. Der skydes 10 gældende skud i hver skydestilling:
Liggende, knælende og stående. Stillingernes rækkefølge er valgfri.
Skydning B, 200 m
Der skydes på 10-delt gevær ringskive.
Skydningen gennemføres som et klasseprogram (hovedskydning+ mesterskabsskydning) på
200m. Skydetiden er på 25 min. inkl. prøveskud. Ubegrænset prøveskud forud for gældende
skud. Der skydes 5 gældende skud i hver skydestilling: Liggende, stående og knælende.
Stillingernes rækkefølge er valgfri.
Skydning C, 300 m (gennemføres umiddelbart i forsættelse af skydning A)
Der skydes på 10-delt international gevær ringskive.
Prøveskud: Indtil 6 skud før gældende skud, skydetid max. 4 min. Markering efter hvert skud.
Der skydes 10 gældende skud i liggende. Skydetid 2 min. Markering samlet efter sidste skud.
Nordisk Program, 300 m
Der skydes på 10-delt international gevær ringskive. Skydeprogrammet er som følgende:
Prøveskud, frit antal 5 min.
5 gældende skud liggende 1,5 min.
5 gældende skud stående 3 min.
5 gældende skud knælende 2 min.
Prøveskud, frit antal 3 min.
10 gældende skud 5 min. (3 skud stående, 3 skud knælende, 4 skud liggende)
Prøveskud, frit antal 3 min.
5 gældende skud knælende 1 min.
5 gældende skud stående 1 min. pr. skud
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Side 2

BESTEMMELSER:
Der skydes ifølge Skyttebogens bestemmelser 2014/2015. Der gennemføres stikprøvevis
våbenkontrol.

PRÆMIER:
Vinder af mesterskabsvandrekæden er den skytte, der i skydning A, B og C sammenlagt opnår
højeste pointsum. Ved pointlighed er resultatet i skydning A, B og C afgørende i nævnte
rækkefølge. Er der stadig pointlighed, går den skytte forud, der samlet i A, B og C har flest X-
tiere, derefter flest tiere. Ved stadig pointlighed følger bedste skydning A, stående, derefter
knælende og liggende. Derefter det samme for skydning B. Øvrige præmier i henhold til deltager
antal.
Præmieoverrækkelse søndag kl. ca. 16.00.

SKYTTEFEST:
Lørdag aften kl. 19.30 arrangeres der fælles skyttefest.
Slagteren griller og skærer for af langtidsstegt nakkefilet og velhængt okseskød.
Hertil er der 2 slags salater, fødekartofler, små stegte kartofler, brød og smør.
Islagkage til dessert.

Pris pr. voksen kr. 175,-
Pris pr. barn indtil 12 år kr. 100,-

Bemærk at egne drikkevarer ikke må medbringes, men kan købes til favorable priser.

CAMPING:
Det er muligt at booke en campingenhed på rondellerne ved Vingsted Skydebaner. Camping
bookes på www.skyttebutik.dk under aktivitet. Prisen er for en weekend inkl. strøm ved max. 4
personer.
Pris pr. enhed kr. 300,-

Hotelovernatning kan bookes på http://www.vingsted.dk/

TILMELDING:
Tilmelding senest d. 20. september til jakob.nielsen@dgi.dk med følgende oplysninger:

 Navn
 Adresse
 Fødselsdag (dd.mm.åå)
 Land
 Email
 Ønsker til skydetider
 Ønsker at deltage i skyttefest lørdag aften og antal

Mvh
Riffel udvalget
DGI skydning
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