
Indbydelse 
 til 

Danske Politimesterskaber i skydning  
              Vingsted 2010.  

 
 
Polit ie ts Idrætsforening Ve jle  har i samarbejde med DPIF.s skydeudvalg  
fornøjelsen at  indbyde al le  medle mmer af Dansk Polit i Idrætsforbund t i l  
Skyttelandsstævnet , der afholdes:  
 

tirsdag den 8. og onsdag den 9. juni  2010  
 
på De Danske Skytteforeningers skydebaner ved Vingstedcentret, 
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. 
 
Der konkurreres i  følgende discipl iner: 
Salonriffel  (50 meter): 
 Helmatch (3 x 40 skud)    Åben  
 Halvmatch (3 x 20 skud)    Åben (OBS. nyt  prøvePM)  
 Englandsmatch (60 liggende)   Åben  
 40 skud l iggende    OB og VE T sa mt  
 15 skud Liggende med standardriffel.  Åben (Prøvemesterskab) 
 
Langdistanceriffel  (200 meter): 
 Liggende, stående og knælende (3x10)  Åben 
 Liggende (15 skud)    Åben – OB – VET 

 
Pistol: 
 Grovpisto l     Åben – OB – VET 
 Sportsp isto l     Dame 
 Standardpisto l     Åben – OB – VET 
 Silhuetpistol     Åben  
 Frip istol     Åben 
 Tjenestepisto l – præcis ion   Åben – Dame – OB 
 Tjenestepisto l – faldmål   Åben – Dame – OB 

 
Der inviteres t i l holdmesterskaber i a l le  disc ipl iner.  
 
Forventede skydetider: 
Sa lonriffe l:    Tir sdag k l.  1000 t i l k l.  1530  

       Langdistanceriffel :   Onsdag k l.  0900 t i l k l.  1130 -  
finale kl .  1200 

Frip istol :    Tir sdag kl.  0900 t i l kl.  1100  
Grov/sportpistol :   Tir sdag kl.  1000 og kl.  1200  
    Onsdag kl.  0900 og kl.  1100  



Standardpisto l:   Tir sdag kl.  1000 og kl.  1200  
   Onsdag  kl.  0900 og kl.  1100  
Silhuetpistol :   Tir sdag fra  k l.  1400 t i l kl.  1730  
Tjenestepisto l præcis ion :  Tir sdag fra  k l.  0900 t i l kl.  1730  
   Onsdag fra  k l.  0900 t i l kl.  1100  
Tjenestepisto l faldmål:  Tir sdag fra  k l.  1000 t i l kl.  1730  

Onsdag fra  k l.  0900 t i l kl.  1130 finale kl .  1300  
 
Praktiske oplysninger: 
 
Regler: Mesterskaberne afvikles efter DPIF.s regler jfr.  beskrive lse 

af sommer landsstævnets skydedisc ipl iner – i for længelse af 
denne invitat ion.  
Det  bemærkes, a t :  

 der fra  samme PI-storkreds gerne må t ilmeldes f lere  
hold med navngivne skytter i sa mme d iscip l in – også 
selv om skytterne kommer fra  forskell ige 
lokalforeninger. Ho ldskytternes navne skal foreligge 
skrift l igt  t i l stævnekontoret  inden første  skytte  skal 
skyde. 

 Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire  
t ilmeldte deltagere. Tilmeldte deltagere vi l i påkom-
mende t ilfæ lde bl ive overført  t il åben klasse i 
discip l inen. 

 OB og VE T-skytter må gerne st il le  op i Åben klasse – 
men afskærer sig derved mu ligheden for at  kunne 
st il le  op i henho ldsv is OB e ller VE T.  

 
 

Ammunition:    Ska l medbr inges af skytterne – 9 mm ammunit ion t i l  
t jenestepistol skal ud leveres af og medbringes fra  eget  
t jenestested i overensstemmelse med Rpch.s rundskr ivelse 
jnr. 2004-3030-29 af 08.07.2005. 
 

Gebyr: Der skal ved t ilmeld ing betales 60 kr. pr. skyt te  pr. discip l in 
og 75 kr. pr. ho ld.  

    
Tilmelding:  Senest  den 28. April  2010  på vedlagte t ilmeld ingsb lanketter 

t il henhold svis riffe l og pistol t i l :  
   
   Polit ie ts Idrætsforening Ve jle  
   7100 Ve jle  

(gerne elektronisk udfy ldte  blanket ter via  out look t il Anette  
Thomsen AGA004  og Bennedikte Sk jødt  Nielsen BSN002).  

 
Betaling: Betaling af t i lmeld ingsgebyr samt for delta gelse i 

kammeratskabsaften t il Midde lfart  Sparekasse reg.nr. 0758  



kontonr. 3222716283. Ved t i lme lding bedes påført  ”DM-
skydning” samt foreningsnavn.   

 
Præmier: Der konkurreres om DPIF.s guld-, sølv- og bronzemedaljer.  
 
Kammeratskabsa ften  

afholdes t irsda g den 8. jun i 2010 kl.  1900 i Vingsted 
Centerets restaurant , hvor der for kr.155,- pr. person 
serveres en lækker buffet  bestående af bl.a . bagt  laksefilet ,  
bagt  kalvebryst ,  årst idens salater og grøntsa ger, hje mmebagt  
brød og frugt  t i l dessert .  Dette  incl.  en øl e l.  vand.  

 Der vil også bl ive foretaget  præmieuddeling for de 
discip l iner, der er afslut tet . 
 

Afslutning og præmieoverrækkelse afholdes onsdag den 9. juni 2010, når    
finalen på  t jenestepistol faldmål er 
afslut tet . 

 
 
Indkvartering De enkelte  foreninger må selv sør ge for indkvartering. 

Vingstedcentret  t ilbyder hyt ter,  værelser på hotel-niveau, 
fællesrum i skyttehallen ved hytterne eller hyt te  - ring t lf.  
75 86 55 33. 

 Egtved Camping t i lbyder hyt ter mv. t lf.  75 55 18 32  
 Se pr iser mv. på www.e gtvedcamping.dk  
 
Transport kan ikke forventes. 
 
Forplejning Der forsøges etableret  udsalg af mor genbrød og smørrebrød 

på skydebanen. 
Ellers henvises t i l Vingstedcentrets cafeteria , der har åbent  
dagligt  fra  kl.  0800 t i l k l.  2200.  
 

Stævnekontor  etableres på skydebanen t irsdag den 8. jun i 2010 kl.  0800.  
 
Spørgsmål kan ret tes t il Anette  Gaarde Thomsen, t lf.  72583564 el ler 

Bennedikte S. Nielsen, t lf.  20877450.  
 
Tjeneste frihed halv t jenestefrihed jfr.  kundgørelse indhentes selv af PI-

storkredsene hos egen PD. 
 

Rejseudgifter  Foreningerne kan for t ilrejsende deltagere gennem deres 
embede få  afholdt  rejseudgifterne, således at  udgifterne 
afholdes på finanslovskonto § 14.10.10. Det  gæ lder dog kun 
2.klasses togrejse sa mt færge- el ler brobil le t .  

 
p.f.v. 

Jan Poulsen, skydeudvalgsformand  
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7. april 2010 
 

 
Discipliner ved sommerlandsstævne (udendørs) 
 
1. Riffel 
2. Pistol 

 
Ad. 1.  

DPM afholdes på 200 m riffel i Åben klasse.  
Der afholdes endvidere prøvemesterskab i liggende klasse for 
skytter, der ikke deltager i Åben klasse, ligesom der skydes 
liggende i klasserne Oldboys og Veteran. 

 
Skydeprogram: DPIF.s skydeudvalg har sammensat skyde-

programmet med en indledende skydning, der som 
udgangspunkt afvikles efter Skyttebogens regler (De 
Danske Skytteforeninger (DDS)), samt en 
Finaleskydning, der afvikles efter ISSF.s regler 
(Dansk Skytte Union (DskyU)). 

Våben:  Standardlangdistanceriffel cal. 6 mm/6,5 mm/7,62 
mm, der er registreret i SKV 

Skudafstand:  200 meter 
Skive:  DDS skive nr. 1 med indadtælling ved berørt streg. 
Prøveskud:  Ubegrænset antal forinden første gældende skud i 

hver skydestilling. 
Skudantal:  30 gældende (10 liggende, 10 stående og 10 

knælende) i åben klasse og 15 skud liggende i OB og 
VET og liggende 

Skydetid: 55 minutter incl. prøveskud – OB  og Veteran 25 
minutter) 

Markering:  Der foretages markering efter hvert prøveskud og 
efter hvert gældende skud. 

 På skydebaner med manuel markering skal  
 anvendes indstiksskiver for skivekontrol. På  
 skydebaner med elektronmarkering følges de 
 internationale regler, når anlægget viser forbiskud. 
Konkurrence-    Der konkurreres såvel individuelt som holdmæssigt i 
form:               de 3 stillinger sammenlagt i én åben klasse. Hver 
 forening/station kan deltage med 3 forud navngivne 

skytter, som udgør hold(et?). Derudover kan der 
tilmeldes individuelle skytter. 

Finaleskydning: Efter indledende skydning fortsætter de 8 bedst 
 placerede skytter fra indledende skydning fra åben 

klasse til en finaleskydning medtagende resultater fra 
indledende skydning. Resultaterne lægges sammen 
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og danner resultater for Dansk Politimesterskab. 
Finaleskydningen består af  
 en forberedelsestid på 3 minutter  
 et frit antal prøveskud i 7 minutter med 

annoncering til skytterne, når der er 30 
sekunder tilbage af prøveskudstiden  

 10 gældende finaleskud med markering efter 
hvert skud, og hvor skudværdien oplyses med 
en decimal. Skydetid pr. skud er 75 sekunder.  

 ved kommandoen LAD, må der lades og  
skydestillingen må indtages. Ved kommandoen 
START må der skydes. Ved kommandoen STOP 
er skydetiden udløbet 

 Finaleskydningen afvikles efter ISSF.s regler 
 
 
 
Dansk Politimesterskab afholdes på 50 m riffelskydning i Åben 
klasse samt i Oldboys og Veteran  

  
Våben:  Fri-, Sports- eller standardriffel  cal. 22 registreret 

i SKV 
Skudafstand: 50 meter 
Skive:  International ISSF 50 m skive med indadtælling 

ved berørt streg. Der skydes 2 gældende skud mod 
hver skivetegning. 

Prøveskud:  Ubegrænset antal forinden første gældende skud i 
hver skydestilling 

Konkurrenceform: Der konkurreres såvel individuelt som holdmæssigt 
i såvel 60 skud liggende (englandsmatch), 3x20 
skud (halvmatch) som 3x40 skud (helmatch) (alle 
tre i én åben klasse). Hver forening/station kan 
deltage med ubegrænset antal skytter, hvoraf tre 
forud navngivne skytter udgør hold eller holdene. 

 
 
3 x 40 skud (helmatch): 
 (Skudantal, skydestillinger,  skydetider og pauser: 
 
 120 gældende skud i liggende, stående og 

knælende skydestilling i nævnte rækkefølge. 
 40 skud liggende på 60 minutter ved manuel 

skivetræk. 45 minutter ved Gehmannkasser og 
elektronisk markering. 
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 40 skud stående på 90 minutter ved manuel 
skivetræk. 75 minutter ved Gehmannkasser og 
elektronisk markering. 

 40 skud knælende  på 75 minutter ved manuel 
skivetræk. 60 minutter ved Gehmannkasser og 
elektronisk markering. 

 Efter de 2 første skydestillinger SKAL der, 
forinden næste skydestilling påbegyndes,  være 
10 minutters pause fra skydetidens udløb eller 
fra den sidste skytte har færdigskudt. 

Finaleskydning: Efter indledende skydning fortsætter de 8 bedst 
placerede skytter fra den indledende skydning til 
en finaleskydning medtagende resultatet fra den 
indledende skydning. Resultaterne lægges sammen 
og danner resultater for Dansk Politimesterskab. 
Finaleskydningen består af:  
 en forberedelsestid på 3 minutter, samt 
 et frit antal prøveskud i 7 minutter med 

annoncering til skytterne, når der er 30 
sekunder tilbage af prøveskudstiden 

 10 gældende finaleskud med markering efter 
hvert skud, og skudværdien skal oplyses med 
en decimal - Skydetid pr. skud er 75 sekunder. 

 ved kommandoen LAD, må der lades og  
skydestillingen må indtages. 

 Ved kommandoen START må der skydes. 
 Ved kommandoen STOP er skydetiden udløbet 

(ikke afgivne skud er forbiere).  
 

3 x 20 skud (halvmatch): 
 Skudantal, skydestillinger,  skydetider og pauser: 
 
 60 gældende skud i liggende, stående og knælende 

skydestilling i nævnte rækkefølge. 
 Det er halvt program i forhold til helmatch – der er 

ubegrænset antal prøveskud mellem stillingskift. 
Der er samlet skydetid på 120 minutter. 

 
 
60 skud liggende (englandsmatch):  
Skudantal, skydestillinger og skydetid: 

 
60 skud liggende på 90 minutter ved manuel 
skivetræk. 75 minutter ved Gehmannkasser og 
elektronisk markering. 
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60 skud liggende og 3 x 40 skud kan skydes 
kombineret, således de første 40 skud af de 60 
skud liggende (englandsmatchen) anvendes som 
de 40 liggende skud i 3 x40 skud (helmatchen).) 
OB og Veteran skyder 40 skud liggende med en 
skydetid på 60 minutter ved manuel skivetræk og 
45 minutter ved Gehmannkasser og elektronisk 
markering. 

 
Skydningerne afvikles efter ISSF.s regler. 

 
 

 
Ad. 2. 

Dansk Politimesterskab afholdes på Standardpistol i Åben 
klasse og Dameklasse.  
Desuden konkurreres der i Oldboys og Veteran. 
Der skydes i henhold til ISSF.s regler. 
 
Våben: Standardpistol i kaliber 22 registreret i SKV 
Skive: International 10-delt pistolskive med indadtælling 
Skydestilling: Enhåndsfatning (Veteran dog tohåndsfatning) 
Prøveskud: 1. serie på 5 skud på 150 sekunder før gældende 
  skydning 
Skudantal:  60 gældende eller 12 serier á 5 skud 
Skydetid:  4 serier á 5 skud – max tid 150 sekunder pr. serie 
  4 serier á 5 skud – max tid 20 sekunder pr. serie og 
  4 serier á 5 skud – max tid 10 sekunder pr. serie. 
OB og Vet: skyder halvt program (2 serier på hver 
  tidsbegrænsning) 

 
Dansk Politimesterskab afholdes på 50 m Fripistol i Åben 
klasse. Desuden konkurreres der i Oldboys og Veteran. 
Der skydes efter ISSF.s regler. 
 
Våben: Fripistol i kaliber 22 registreret i SKV 
Skive: International 10-delt pistolskive med indadtælling 
Skydestilling: Enhåndsfatning (Veteran dog tohåndsfatning) 
Prøveskud: Ubegrænset inden gældende skydning 
Skudantal:  60 gældende  
Skydetid:  2 timer 
OB og Vet: skyder halvt program (30 skud på 1 time). 
Finale: Som langdistanceriffel. 
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Dansk Politimesterskab afholdes på Silhuetpistol i Åben 
klasse. Desuden konkurreres der i Oldboys og Veteran. 
 
Våben: Standardpistol i kaliber 22 Long Rifle registreret i 
  Skytteforeningernes Våbenregister (SKV) 
Skive: International duelskive med indadtælling 
Skydestilling: Enhåndsfatning 
Prøveskud: 1. serie på 5 skud på 8 sekunder før gældende 
  skydning 
Skudantal:  60 gældende opdelt i to halvmatcher på hver 6 
  serier á 5 skud 
Skydetid:  4 serier á 5 skud – max tid 8 sekunder pr. serie 
  4 serier á 5 skud – max tid 6 sekunder pr. serie og 
  4 serier á 5 skud – max tid 4 sekunder pr. serie. 
OB og Vet: skyder halvt program (2 serier på hver 
  tidsbegrænsning) 
Finale: De 6 bedste skytter skyder en prøveserie på 4 
  sekunder og 4 finaleserier på 4 sekunder med mar- 
  kering mellem hver serie. 
 

 
Dansk Politimesterskab afholdes på Sportspistol for damer. 
 
Våben: Standardpistol i kaliber 22 LR registreret i SKV 
Skiver: International 10-delt pistolskive med indadtælling og 
  International duelskive med indadtælling 
Skydestilling: Enhåndsfatning 
Prøveskud: 1. serie på 5 skud på 5 minutter præcision og 
  1. serie på 5 skud på duel 
Skudantal:  60 gældende 
Skydetid:  6 serier á 5 skud præcision (5 minutter pr. serie) og 
  6 serier á 5 skud duel (5 gange er skiven fremme i 3 
  sekunder og væk i 7 sekunder. Når skiven er 
  fremme skal der afgives et skud) 
Finale: Som langdistanceriffel. 
 
Dansk Politimesterskab afholdes på Grovpistol for herrer. 
Desuden konkurreres der for Oldboys og Veteraner. 
 
Våben: Grovpistol og –revolver i kaliber 7,65 (.32)mm til 
  9,65 mm (.38) registreret i SKV 
Skiver: International 10-delt pistolskive med indadtælling og 
  International duelskive med indadtælling 
Skydestilling: Enhåndsfatning (Veteran dog tohåndsfatning) 
Prøveskud: 1. serie på 5 skud på 5 minutter præcision og 
  1. serie på 5 skud på duel 
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Skudantal:  60 gældende 
Skydetid:  6 serier á 5 skud præcision (5 minutter pr. serie) og 
  6 serier á 5 skud duel (skiven er fremme i 3 sek. og 
  væk i 7 sek. Når skiven er fremme, skal der afgives 
  et skud, hvilket gentages 5 gange) 
OB og Vet: skyder halvt program (3 serier på præcision og 3  
  serier duel) 
  Hvis der skydes sammen med åben klasse, skal der 
  skydes med i de tre første serier i henholdsvis 
  præcision og duel. 
 
 
 
Dansk Politimesterskab afholdes med tjenestepistol således: 
 

1. PRÆCISION i klasserne Åben, Dame, Old-Boys samt hold og 
2. FALDMÅL i klasserne Åben, Dame, Old-Boys samt hold.  
  
Skydeprogrammerne ser således ud: 
1. Præcision: 

Prøveserie –  5 skud skydetid 150 sekunder 
1. serie –   5 skud skydetid 150 sekunder 
2. serie –   5 skud skydetid 150 sekunder 
3. serie –   5 skud skydetid 20 sekunder 
4. serie –   5 skud skydetid 20 sekunder 
5. serie –   5 skud skydetid duel 
6. serie –   5 skud skydetid duel 

 
2. Faldmål: 

2.1 Der gennemføres 5 omgange, hvoraf gennemsnittet af de 4 
hurtigste omgange tæller til konkurrencen.  

2.2 Skydeafstanden er 12,5 meter. 
2.3 Der skydes mod gennemskydelige faldmål, der har en diameter  

på max. 20 cm 
2.4 Der anvendes speedtimer til start af skydning og registrering af  

skydetid. 
2.5 Der kan anvendes max 13 patroner pr. omgang. 
2.6 Der kan max. bruges 20 sekunder pr. omgang. Bruger skytten  

mere tid, bogføres han med 20 sekunder. 
2.7 Det er skyttens resultat fra den indledende runde, der tæller til  

holdskydningen. 
2.8 De otte bedste skytter fra den indledende runde skyder  

finalerunde. 
2.9 Finalerunden skydes som shoot-out, hvor to skytter har hver  

tre faldmål. Den, der først vælter sit tredje mål (efter at have 
skudt og væltet de to første), har vundet. En finalist taber 
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omgangen, hvis han vælter modstanderens tredje mål før sit 
eget. Der skydes bedst ud af tre omgange.  

2.10 I kvartfinalerunden skyder nr. 1 mod nr. 8, nr. 2 skyder mod  
nr. 7, nr. 3 skyder mod nr. 6 og nr. 4 mod nr. 5. 

2.11 I semifinalen skyder vinderen fra 1-8 mod vinderen fra 3-6, og  
vinderen fra 2-7 skyder mod vinderen fra 4-5. 

2.12 I finalen skyder vinderne om guld og sølv og taberne om  
bronze. 

 


