Indbydelse
til
Danske Mesterskaber i skydning den 24.-26. september 2021
DM / FM / LTM 10, 15 og 50 M
Hermed indbydes alle skytter, trænere, ledere og hjælpere til årets Danske Mesterskaber.
Stævnet foregår i Skive Skyttecenter, Bjørnevej 9, 7800 Skive.
Deltagelse.
Grundet de meget specielle forhold der har været i denne sæson, har landsudvalget besluttet,
at alle skytter kan deltage.
Skydebanefaciliteter
Banerne er med elektronisk markering. Der er en god adgang for kørestole og gangbesværede
ind til alle baner.
Der er et stort opholdsrum med handicapvenlige forhold, og der er handicaptoilet.
Mad og drikke kan købes på stedet.
Lørdag aften er der fællesspisning og hygge med præmieuddeling fra dagens 40-skuds
discipliner.
Banens våbenboks KAN benyttes til opbevaring af våben. Der kan afleveres våben fra fredag
aften
Våben- og udstyrskontrol
Der er kontrol fra lørdag morgen kl 8.30 (den første time er fortrinsvis for skytter, der
deltager i skydninger på de første hold. Våbenkontrollen fortsætter senere lørdag og søndag
efter behov.
Overnatning
Det er op til de enkelte klubber / skytter selv at sørge for at finde overnatningsmuligheder.
Landsudvalget har dog forhåndsreserveret 25 værelser på Vandrehjem/Motel Skive, Skyttevej
13C, 7800 Skive, Telefon: 97 52 54 44, post@motelskive.dk – oplys det er værelser reserveret
til Parasport man ønsker at leje.

Holdturnering
Et hold består af 4 skytter, og der medregnes de første 40 skud i de tilmeldte skytters
discipliner. Det kan være salon, luft eller elektron. Der må max. deltage 2 elektronskytter pr.
hold.
Hvis man har spørgsmål eller er i tvivl om tilmeldingen af hold, kontakt Skydeudvalget
Finaler til alle discipliner
Der er mange skytter i de åbne klasser - 40-skuds disciplinerne.
Finalerne bliver afviklet når alle skytter er færdige, og finalepladserne bliver besat med de 8
bedste skytter på tværs af pointklasserne. Da vi har mange dygtige juniorskytter, deltager de
også i finalerne i år.
Man skyder indledende runde på 40 skud, hvor skytterne er inddelt i de vante klasser og,
hvor der er præmier i de respektive klasser.
Bemærk: i finalen starter alle fra nul, og man kæmper i en særskilt præmierække. KUN
vinderne af salon, luft og elektron får præmie.
Skydetid for 60 liggende: 15 min prøveskud samt (SH1) 50 min / (SH2+ SH3) 60 min til
de gældende skud.
Skydetid for 40 skud: 45 min incl. prøveskud.

Program for weekenden
Da vi ikke er færdig med planlægningen endnu, vil plan for skydetid mv tilgå klubberne så
snart, vi har et overblik. Dog kan nævnes, vi forventer alle 40 skuds discipliner afholdt lørdag,
og 60 skuds discipliner afholdt fortrinsvis søndag. Dette kan dog ændres, når vi får mere
overblik.

Tilmelding og betaling.
Betaling foregår ved overførsel til Skydeudvalgets konto:
Reg.nr. 2426 – konto nr. 9022722651
Tilmelding sker til landsudvalget – email: tilmelding@handicapskydning.dk
Skemaer kan printes ud, udfyldes og sendes til Nils Teglgaard, Resenvej 77F, st th, 7800 Skive.

Sidste frist for tilmelding / betaling er 15. aug. 2021
Med venlig hilsen
Skydeudvalget

