
   

 
 

Dansk Politiidrætsforbund og  
Politiets Idrætsforening i København 

 
 

indbyder  
 til   

de Danske Politimesterskaber 
 i  

skydning 2018.  
 

 
Skydeudvalgene i  Dansk Pol it i idrætsforbund  og Dansk Militær Idrætsforbund  
har i  samarbejde med Polit iets Idrætsforening i  København  fornøjelsen af at 
indbyde alle medlemmer af Dansk Polit i idrætsforbund  og ordinære 
medlemmer af Dansk Militær Idrætsforbund  ti l  mesterskaberne i  de udendørs 
skydediscipl iner.  
 
Stævnet afholdes:  

 
fredag den 24. og lørdag den 25. august 2018 

 
på skydebanerne ved Københavns Skyttecenter (KSC), Selinevej 5, 2300 
København S.  
 
Politimæssigt  konkurreres der i  følgende discipliner:  
 
Salonriffel (50 meter):  

 Halvmatch (3 x 20 skud  ISSF) Åben   

 Englandsmatch (60 l igg. ISSF) Åben  

 40 skud l igg . ( ISSF)    OB og VET samt  

 15 skud l igg. (DGI)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 t i l  holdmesterskaber i  al le discipliner.  
 
Desuden inviterer DMI interesserede pol it iskytter t i l  at deltage med i DMI-
disciplinen Militær Hurtigskydning i  en særlig polit iklasse , der for herrernes 
vedkommende skydes med grovpistol og for damer nes med sportspistol .  
 
Militær Hurtigskydning skydes på 25m med enhåndsfatning mod almindelig 
duelskive, og den består af følgende serier:  

 Prøveserie: 5 skud på skydetid 10 sekunder  

 4 serier af 5 skud på skydetid 10 sekunder  

 4 serier af 5 skud på skydetid 8 sekunder og  

 4 serier af 5 skud på skydetid 6 sekunder  
 
Til  gengæld har vi inviteret militærskytter ne ti l  med deres tjenestevåben  
eller private våben at deltage i  vore tjenestepistoldiscipliner.  
I  begge ti lfælde skydes der i  særl ige klasser t i l  formålet.  
 
Forventede skydetider  (ret ti l  ændringer forbeholdes) :  
Salonriffel:    Fredag fra kl .  0900 ti l  kl .  1630  
Langdistanceriffel:  Lørdag fra kl.  0900 ti l  kl .  1200 -  
Fripistol:   Fredag fra kl .  0900 ti l  kl .  1500 
Grov/sport pistol:   Fredag fra kl .  0900 ti l  kl .  1500 
   Lørdag fra kl.  0900 ti l  kl .  1100 
Standardpistol:   Fredag fra kl .  0900 ti l  kl .  1300 
   Lørdag fra kl.  0900 ti l  kl .  1100 
Silhuetpistol:   Fredag fra kl .  1300 ti l  kl .  1800 
Tjenestepistol præcision:  Fredag fra kl .  0900 ti l  kl .  1800  
Tjenestepistol faldmål:  Lørdag fra kl.  0800 ti l  kl .  1200 finale kl.  1300 
 
 
 



   

Praktiske oplysninger:  
Regler:  Mesterskaberne afvikles efter DPIF’s regler jfr.  beskrivelse 

af DM-stævnets skydediscipliner, samt DMI-skydnings 
regler for militær hurtigskydning .  
Det bemærkes, at:  

 der fra samme PI-storkreds gerne må ti lmeldes f lere 
hold med navngivne skytter i  samme disciplin –  også 
selv om skytterne kommer fra forskell ige 
lokalforeninger.  

 Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire 
t i lmeldte deltagere. Tilmeldte deltagere vil  i  
påkommende ti lfælde blive overført t i l  åben klasse.  

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

 Supplerende oplysninger om de forskel l ige skydepro -
grammers bestanddele f indes på www.polit isport.dk  

 
Ammunition:    Skal medbringes af skytterne –   

9 mm ammunition ti l  t jenestepistol 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 ti lmelding betales 10 0 kr. pr. skytte pr. 

disciplin.  
Holdskydningerne er uden beregning.  
 

Tilmelding:  Senest den 6. august  2018 på vedlagte ti lmeldings-blanket 
t i l  DPIF.s skydeudvalgsformand:  

Østjyllands Polit i  
Dragonvej  1 
8900 Randers C  
Att.:  Jan Poulsen 

    
(der foretrækkes elektronisk udfyldte blanke tter via 
Outlook t i l  Jan Poulsen, e-mail:  jpo004@polit i.dk  

 
Betaling:  Betaling af t i lmeldingsgebyr  samt for kammeratskabsaften  

skal ske ti l  PI-Københavns konto i  Danske Bank reg.nr. 9570 

kontonr. 12622015 .  Ved ti lmelding bedes påført ”DM -
skydning” samt foreningsnavn.   

 

http://www.politisport.dk/
mailto:jpo004@politi.dk


   

Præmier:  Der konkurreres om DPIF ’s guld-, sølv- og bronzemedaljer  
samt Rigspolit ichefens ærespræmier  for bedste mandlige og 
kvindelige tjenestepistolskytte  samt lodtrækningspræmier.                            

 
Kammeratskabsaften:   

Afholdes sammen med DMI fredag kl.  1900 i  Nyholm 
Marinekasernens Cafeteria ,  hvor der for kr.  150 pr. person 
serveres buffet.  

 Der vil  også bl ive foretaget uddeling af medaljer for de 
discipliner, der er afsluttet  (s i lhuetpistol  og 50m riffel) .  
 

Afslutning og medaljeoverrækkelse:   
Afholdes på skydebanen,  når f inalen på t jenestepistol  
faldmål er afsluttet  lørdag.  

 
Indkvartering:  DMI har reserveret  dobbeltværelser på ”hotellet” på  

Marinekasernen på Nyholmen.  
Der kan gebyrfrit  bestil les værelser af de  enkelte 
foreninger ved ti lmeldingen.  

  
Forplejning:  Der er mulighed for morgenmad lørdag fra kl .0700 ti l  0800  

efter overnatning på Marinekasernen mod direkte 
egenbetaling.  
PI-København vil  i  kantinen på skydebanen have et mindre 
udsalg af kaffe/the, rugbrød, ost , marmelade og pålæg.  
 

Stævnekontor:  Etableres på skydebanen.  
 
Våbenopbevaring :  

Ved overnatning på Marinekasernen skal  private våben, 
t jenestevåben og foreningsvåben opbevares  i  MP-vagten på 
Nyholm. 
Med hensyn ti l  polit iets t jenestevåben skal man huske 
”madkassen” med navn  og wrx anført.  

 
Spørgsmål:  Kan rettes t i l  Jan Poulsen tlf .  72582213.     

 
 

p.f.v.  
Jan Poulsen  

Skydeudvalgsformand 


