
 

  

 

Indbydelse 

 til de  

Danske Politimesterskaber i skydning  

Vingsted 2013.  

 

 

Dansk Politiidrætsforbund og DPIF.s skydeudvalg har fornøjelsen af 
at indbyde alle medlemmer af Dansk Politiidrætsforbund til de danske 
politimesterskaber i de udendørs skydediscpliner.  

 

Stævnet afholdes: 

 

tirsdag den 18. og onsdag den 19. juni 2013 

 

på De Danske Skytteforeningers skydebaner ved Vingstedcentret, 
Vingstedvej 27, 7182 Bredsten. 

 

Der konkurreres i følgende discipliner: 

Salonriffel (50 meter): 

 Halvmatch (3 x 20 skud)  Åben   
 Englandsmatch (60 liggende) Åben  
 40 skud liggende   OB og VET samt 
 15 skud Liggende med std.riffel. Åben  
 

Langdistanceriffel (200 meter): 

 Ligg, stå og knæl (3x10)  Åben 
 Liggende (15 skud)  Åben – OB – VET 

 

Pistol: 

 Grovpistol   Åben – OB – VET 
 Sportspistol   Dame 
 Standardpistol   Åben – OB – VET 



 Silhuetpistol   Åben  
 Fripistol   Åben 
 Tjenestepistol – præcision Åben – Dame – OB 
 Tjenestepistol – faldmål  Åben – Dame – OB 

 

Der inviteres til holdmesterskaber i alle discipliner. 

 

 

Forventede skydetider: 

Salonriffel:   Tirsdag kl. 1000 til kl. 1530 

       Langdistanceriffel: Onsdag kl. 0900 til kl. 1130 - 

finale kl. 1200 

Fripistol:  Tirsdag kl. 1000 til kl. 1200 

Grov/sport pistol:  Tirsdag kl. 1000 og kl. 1200 

   Onsdag kl. 1100 

Standardpistol:  Tirsdag kl. 1000 og kl. 1200 

   Onsdag  kl. 0900 og kl. 1100 

Silhuetpistol:  Tirsdag fra kl. 1400 til kl. 1730 

Tjenestepistol præcision: Tirsdag fra kl. 1000 til kl. 1730 

   Onsdag fra kl. 0800 til kl. 1100 

Tjenestepistol faldmål: Tirsdag fra kl. 1000 til kl. 1730 

Onsdag fra kl. 0900 til kl. 1130 finale kl. 1300 

 

Praktiske oplysninger: 

 

Regler: Mesterskaberne afvikles efter DPIF.s regler jfr. beskrivelse af DM-
stævnets skydediscipliner.  

Det bemærkes, at:  

 der fra samme PI-storkreds gerne må tilmeldes flere hold med 
navngivne skytter i samme disciplin – også selv om skytterne 
kommer fra forskellige lokalforeninger.  

 Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire tilmeldte 
deltagere. Tilmeldte deltagere vil i påkommende tilfælde blive 
overført til åben klasse. 

 OB og VET-skytter må gerne stille op i Åben klasse – men 
afskærer sig derved muligheden for at kunne stille op i henholdsvis 
OB eller VET. 

 

 



Ammunition:    Skal medbringes af skytterne – 9 mm tjenestepistolammunition udleveres 
af og medbringes fra eget tjenestested i overensstemmelse med Rplt.s 
rundskrivelse jnr. 2004-3030-29 af 8.juli 2005. 

 

Gebyr: Der skal ved tilmelding betales 70 kr. pr. skytte pr. disciplin  

Holdtilmelding er uden beregning. 

    

Tilmelding: Senest den 5. maj 2013 på vedlagte tilmeldingsblanketter til henholdsvis 
riffel og pistol til: 

 Blanketten ligger under Info-knappen på hjemmesiden. 

   

Østjyllands Politi, Våbensektionen, Ridderstræde 1, 8100 
Aarhus C 

    

(helst elektronisk udfyldte blanketter via Outlook til Jan Poulsen 
jpo004@politi.dk eller piskydeudvalg@gmail.com   

 

Hjælpere: Ved tilmelding til stævnet accepterer man samtidig at skulle stille sig til 
rådighed som hjælper, idet stævnet ellers ikke kan gennemføres i mangel 
af en arrangerende forening. 

 

Betaling: Betaling af tilmeldingsgebyr samt for deltagelse i kammeratskabsaften til 
reg.nr. 5996 kontonr. 1027220. Ved tilmelding bedes påført ”DM-
skydning” samt foreningsnavn.   

 

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

 

Kammeratskabsaften  

Afholdes tirsdag den 18. juni 2013 kl. 1900 i Vingsted Centerets 
restaurant, hvor der for kr.160,- pr. person serveres gryderet med 
kartoffelmos og frugt til dessert. Dette incl. en øl el. vand. 

 Der vil også blive foretaget præmie-uddeling for de discipliner, der er 
afsluttet. 

 

Afslutning og præmieoverrækkelse  

Afholdes onsdag den 19. juni 2013, når 

finalen på tjenestepistol faldmål er  

afsluttet. 



Indkvartering: De enkelte foreninger må selv sørge for indkvartering.  

Der kan i den forbindelse henvises til:  

Scandic i Vejle, Jacob Gade, Flegborg 8, 7100, tlf.76 70 00 00   

Scandic i Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding, 75 51 77 00. 
Der skal i begge tilfælde henvises til DPIF’s aftalenr. 23834 for at opnå 
rabat.  

  

Forplejning: Der henvises til Vingstedcentrets cafeteria, der har åbent dagligt fra kl. 
0800 til kl. 2200. 

 

Stævnekontor: Etableres på skydebanen tirsdag den 18. juni 2013 kl. 0900. 

 

Våbenopbevaring: 

Der tilbydes våbenopbevaring natten mellem tirsdag og onsdag. 

 

Spørgsmål: Kan rettes til Jan Poulsen tlf. 72582213. 

 

 

Med sportslig hilsen 

 

 

 

Jan Poulsen 

Skydeudvalgsformand 

 


