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SKYTTEREGLEMENT

Alm. Bestemmelser

1. Programmet omfatter de skydninger, som der efter skytteudvalgets skøn er behov for
og tilslutning til. I alle skydninger (konkurrencer) hvor intet taler herimod er DGI
Skydnings regler gældende.

2. Bestyrelsen fastlægger terminer for mesterskaberne.

3. Mesterskaber afholdes såvel i hold, som i individuelt og i det antal klasser, som
tilmeldingen gør det nødvendigt.

4. Hvor der i en klasse ikke er tilmeldt mindst 5 deltagere, rykker de tilmeldte deltagere,
såfremt der ikke ved tilmeldelsen er taget forbehold herimod, op i nærmest følgende
klasse.

5. Højeste klasse gennemføres altid uanset antal deltagere.

6. I holdkonkurrencer kan ingen skytte deltage på mere end ét hold i hver skydedisciplin, i
individuelle konkurrencer kan ingen tilmeldes i mere end én klasse og kun i skyttens
egen eller højere klasse.

7. Skytterne klassificeres efter opnåede resultater, i overensstemmelse med DGI Skydnings
obligatoriske skydeprogram (se Skyttebogen). Skytteudvalget kan dog foretage op og

nedrykninger, hvis klassificeringen skønnes at være fejlagtig.

8. Indbydelser til stævne, hvortil der kræves forud tilmeldelse, skal indeholde oplysninger om de
økonomiske forpligtigelser deltagerne pålægges, samt dato for sidste tilmeldelsesfrist.

9. Indbydelsen skal udsendes senest 14 dage før stævnets afholdelse.Skytteafdelingen kan
arrangere konkurrencer, såvel i som uden for de i reglementet fastsatte, ligeledes kan

skytteudvalget i særlige tilfælde, dispensere fra præmieregulativet. Dette gælder især ved

arrangementer med andre organisationer.

SIKKERHEDSBESTEMMELSER og BRUG AF BANERNE
1. DGI SKYDNINGS's til enhver tid gældende bestemmelser (ifølge Skyttebogen) skal
følges i alle forhold vedrørende: Sikkerhed, Våben og Ammunition.
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2. Skiver - Point - Skydestillinger - Påklædning og konkurrencebestemmelser følges
ligeledes efter Skyttebogens bestemmelser, medmindre skytteudvalget, i
enkeltstående tilfælde, skønner at andet taler herimod.

3. Politiets Baneinstruks for begge baneafsnit skal følges i alle forhold.
4. Et nyt medlemmå ikke skyde alene og uden tilsyn, uden forudgående instruktion (DGI
Skydning Skyttekortsniveau) i sikkerhed samt våbenets indretning og betjening.

5. Aftræksøvelsermå kun finde sted på standpladsen. Efterlader en skytte sit våben på
ladebordet, skal våbenet henligge uladt og med åben lås, isat sikkerhedspløk.

6. Såfremt en skytte er færdig med at skyde og forlader standpladsen, skal våbenets lås
være åben og der skal være isat sikkerhedspløk. For pistoler skalmagasin være
udtaget. Dette forevises til banekommandøren og til den første person man møder
uden for banen.

7.
Brug af banerne.

- Banerne 1-10 må udelukkende anvendes med cal. .22 salonammunition samt

4,5mm luft. Ved luftskydning må der ikke skydes på Meyton folieskive, men

udelukkende papskiver. Kontakt skydeleder hvis du vil skyde luft.

- Banerne 11-20 må anvendes med alle lovlige røgsvage pistolkalibre i fuldkappet,

samt .22 riffel, ingen luft.

På begge baner gælder:

- Der må kun skydes sigtet enkeltskud mod Meyton anlæggene (incl. kombipistol)–

Ingen temposkydning.

- Meyton scorings PC skal altid stå tættere på skytten end våbnets munding.

- Der må kun skydes vinkelret på eget Meyton mål, tilhørende egen standplads.

- Der må ikke anvendes wadcutter ammunition på banerne.

- Indskydning af våben med ukendt træfpunkt må ikke foretages på Meyton anlæg.

Start med skydning mod papskive på bane 11-20– derefter finindstilling på Meyton.

- Bane 11-20 må anvendes som flexareal når Meyton skiverne er vippet ud af syne over

afdækningen i kuglefanget.

- Flexarealet (mellem plint og gummiduge) må anvendes med vendeanlæg/faldmål,

eller sporadisk opsatte skiver, hvor følgende regel altid er gældende uden undtagelse:

Skiver af gennemskydelig pap eller plastic må opsættes på konstruktioner af træ eller

skumplast–––– og sigtevinkel skal altid være 20 cm over plint/under næse, samt 1

meter fra gummikanter i siderne. Min. skydeafstand er 7 meter.

- Ved manuel markering på bane 11-20 er det nødvendigt at åbne standplads for

adgang foran standpladsvogn. Åbning af standpladser foregår ved, at man kører bordet

så langt ned, at kanten går fri af udhænget på skillepladen. Løftesøjlen må ikke

aktiveres når standpladsen er åben.
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VÅBENBOKS
1. Adgang til våbenboksen er kun for SKV3 godkendte personer.

ORDENSREGLER
1. Efter endt skydning rengør skytten standpladsen (gulv og bord) og anbringer brugte
patronhylstre i de dertil indrettede beholdere. Brugte skiver og emballage fjernes.

2. Opholdslokalet(erne) (op-)ryddes for aviser, papirer, kaffekopper, dåser,
tallerkener/bestik o.lign.

3. Lånt udstyr sættes på plads.

4. Defekt udstyr meldes til skydeleder, som sørger for udbedring, eller mærkning og

fejlmelding.

Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre øjeblikkelig

karantæne eller bortvisning.


