
 
 

Politiets Idrætsforening i Kolding 
indbyder til DPM i badminton & skydning 2008 

 
 
HVORNÅR:  Onsdag den 27. februar 2008 fra kl. 0900. 
  Torsdag den 28. februar 2008 fra kl. 0900. 
 
HVOR:  Badminton afvikles i Bramdrupdamhallerne, Bramdrupskovvej  
  110, 6000 Kolding.  

Skydning afvikles i Kolding Bramdrup Skytteforening, Platinvej 
65, 6000 Kolding. 

 
BADMINTON: Afvikles i henhold til DBF spilleregler og DPIF proportioner. 
  Der spilles i følgende rækker: 

Elite-, Dame-, Mester-, A- og Veteranrække (veteranrække ind-
deles i +35, +40, +45, +50, +55 og +60), og der konkurreres i 
single, double samt mixrække. 
En kategori afvikles som udgangspunkt kun, hvis der er mindst 4 
tilmeldte deltagere/par. Sammenlægning af rækker/klasser vil 
kunne komme på tale i tilfælde af for få tilmeldte i en række/klas-
se. 
 
Spillerne skal være omklædte og spilleklar senest et kvarter før 
den annoncerede spilletid. Opvarmning skal foregå uden for 
banerne. Der anvendes anerkendte fjerbolde. 

 
SKYDNING: Afvikles i disciplinerne cal. 22 gevær og pistol samt på luftgevær 

og luftpistol i henhold til DSU bestemmelser og DPIF proportioner. 
 Der skydes i følgende klasser: 
 Pistol: Åben, Old Boys, Veteran og Dame såvel individuelt som 

på hold. 
 Riffel: Åben (Damer og herrer konkurrerer i samme klasse), Old 

Boys og Veteran  såvel individuelt som på hold. 
  
 Skytterne skal være klar til at gå på standpladserne 15 minutter 

før den programsatte skydetid. Ønsker om skydetid efterkommes 
så vidt det er muligt. Skytterne skal selv medbringe ammunition. 

 
PRÆMIER: Der konkurreres om DPIF’s mesterskabsmedalje og plaquetter 

samt vandrepræmier. 
 
JURY m.m.: Nedsættes for hver disciplin i overensstemmelse med DPIF’s 

vedtægter. 
 
INDSKUD: Badminton: Single kr. 70,- og double kr. 80,- pr. par. 
 Skydning: Pr. disciplin kr. 60,- og pr. hold kr. 75,-. 

KOLDING POLITI´S 
IDRÆTSFORENING 
 



 
TILMELDING: Bindende tilmelding skal ske på vedlagte tilmeldingslister, der 

senest den 10 januar 2008 fremsendes til: 
 Politiets Idrætsforening i Kolding,  
 Domhusgade 24, 6000 Kolding. 
 
INDBETALING AF Indskud til badminton, skydning og betaling for deltagelse i kam-  
INDSKUD m.m.: meratskabsaften (se nedenfor) samtidig med tilmelding på konto: 
 regnr. 1551, kontonr. 1478370.  
 
TRANSPORT og Der vil blive begrænset transport og kun efter anmodning. 
KAMMERATSKABS- Der afholdes kammeratskabsaften onsdag den 27, februar 2008 
AFTEN: kl. 1830 i politigårdens kantine. 
 Menu bliver lækkert til en pris af 150 kr. 
  
 
OVERNATNING: Varetages af de enkelte foreninger, og der kan bl.a. henvises til: 
 Danhostel - Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 

Kolding tlf. 75509140. 
 Hotel Scandic, Kokholm 2 (ved motorvejen), 6000 Kolding, tlf. 

75517700. 
Og øvrige Hoteller i Kolding.  

 
OPLYSNINGER: Badminton:  Lis Dalgas tlf. 4118 6094. 
 Skydning:  Bo Lilja tlf. tj.mobil 2524 8243 eller  

 Helge Madsen, tlf. tj.mobil 2524 8242 
 Kasserer:  Leif Kristiansian tlf. 2515 9437. 
  
TJENESTEFRIHED: Der medsendes lister til ansøgning om tjenestefrihed jf. Rigspoliti-

chefens Kundgørelse. 
 
REJSEUDGIFTER: Foreningerne kan for tilrejsende deltagere gennem embedet få 

afholdt rejseudgifter via Finanskonto § 14.10.10 – gældende for 2. 
klasse togrejse samt færgebillet/bropenge til tjenestevogn. 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Michael Christiansen 
fmd. for Kolding PI 

   
  
 
    

 
 
 
 


