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En noget vanskelig forkortelse, men 
det dækker blot over et samarbejde 
bestående af foreningerne Politiets 
Idrætsforening, København (PI), Dansk 
Militært Idrætsforbund (DMI) og Dansk 
Politiidrætsforbund (DPIF). Det er da ikke 
særlig svært.

Skytteafdelingen i Politiets Idrætsfor-
ening, København byder velkommen til 
de danske politimesterskaber i skydning 
i dagene  den 24. og 25. august.

For første gang nogensinde afholdes mester-
skaberne i samarbejde med Dansk Militært 
Idrætsforbund. En aftale som er kommet i 
stand via Dansk Politiidrætsforbund. Vi håber, 
det bliver win win situationer for skytterne, 
der får muligheden for at afprøve militærets 
skydninger og omvendt. 

Mesterskaberne afholdes på et for os vel-
kendt sted ude på Københavns Skyttecenter, 
hvor vi med sikkerhed ved, at faciliteterne 
er i top.

Jeg gør det altid, og det er velment, og det 
er at rette en kæmpe tak til alle de mange 

frivillige fra Skytteafdelingen, der igen og igen 
stiller op, således at andre kan gennemføre 
konkurrencerne på gode vilkår. 

Det bliver spændende at høre evalueringen 
omkring det måske nye samarbejde mellem 
politiet og militæret. 

Rigtig god fornøjelse til skytter, frivillige og øv-
rige, som er en del af det fælles arrangement. 

Velkommen til København.

Gunnar Nørager
Formand, PI-København

PI-KBH/DMI/DPIF
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På vegne af PI-Københavns Skytteafdeling, 
DPIFs og DMIs skydeudvalg glæder det mig 
at kunne byde velkommen til årets danske 
politimesterskaber i skydning på Københavns 
Skyttecenter (KSC) på Kalvebod.

Det er unægtelig noget usædvanligt, at DPIF.s 
skydeudvalg står som koordinator af årets 
mesterskaber, men det skyldes, at DPIF har 
ønsket at forsøge at afholde mesterskaberne 
sammen med Dansk Militært Idrætsforbund, 
som har bestemt, at årets jubilæumsstævne 
i skydning afvikles i København.

Samarbejdet har kunnet lade sig gøre ved, at 
PI-Københavns Skytteafdeling stiller med et 
antal hjælpere til rådighed, hvorved det sikres, 
at tjenestepistol- og standardpistolprogram-
merne kan gennemføres.

De øvrige skydeprogrammer afvikles enten 
med hjælpere fra DMI eller ved fælles indsats 
efter konkret behov.

Til dette mesterskab betyder det, at politiets 
og militærets sportsskytter kan afvikle nogle 
af skydningerne på samme skydehold – at 
vi kan prøve skydeprogrammet ”militær hur-
tigskydning” og at DMI-skytterne kan prøve 
vores tjenestepistolprogram med deres Neu-
hausen.

Jeg ser ved dette stævne særligt frem til, at 
deltagerne fra både politi og militær sammen 
kan få nogle hyggelige timer i hinandens sel-
skab – derunder at DMI arrangerer en fælles 
kammeratskabsaften på Holmen.
 
Idet jeg på forhånd siger tak til alle hjælperne, 
ønsker jeg alle deltagere god skydning og 
hyggeligt ophold på København Skyttecenter 
og Holmen.

Jan Poulsen
Skydeudvalgsformand
DPIF

KÆRE KOLLEGER

Arkivfotos fra DPM i skydning 2016

Falling Target finaleopstilling
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Falling Target bronzekamp Jan mod Kim

25 m Henrik Møller og Niels Peter Bro
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Stævnet afholdes på skydebanerne ved Københavns Skyttecenter (KSC)
Selinevej 5, 2300 København S.
Stævnekontor etableres på skydebanen

POLITIMÆSSIGT KONKURRERES DER I FØLGENDE DISCIPLINER
Salonriffel (50 meter)  • Halvmatch (3 x 20 skud ISSF) Åben  
     • Englandsmatch (60 ligg. ISSF) Åben 
     • 40 skud ligg. (ISSF)  OB og VET samt
     • 15 skud ligg. (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 til holdmesterskaber i alle discipliner.

Desuden inviterer DMI interesserede politiskytter til at deltage med i DMI-disciplinen Militær 
Hurtigskydning, der for herrernes vedkommende skydes med grovpistol og for damernes 
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 militærskytterne til med deres tjenestevåben at deltage i vore 
tjenestepistoldiscipliner.
I begge tilfælde skydes der i særlige klasser til formålet.
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Forventede skydetider (ret til ændringer forbeholdes)
Salonriffel    Fredag fra kl. 0900 til kl. 1630 
Langdistanceriffel  Lørdag fra kl. 0900 til kl. 1200 -
Fripistol   Fredag fra kl. 0900 til kl. 1500
Grov/sport pistol   Fredag fra kl. 0900 til kl. 1500
    Lørdag fra kl. 0900 til kl. 1100
Standardpistol  Fredag fra kl. 0900 til kl. 1300
    Lørdag fra kl. 0900 til kl. 1100
Silhuetpistol   Fredag fra kl. 1300 til kl. 1800
Tjenestepistol præcision Fredag fra kl. 0900 til kl. 1800
Tjenestepistol faldmål Lørdag fra kl. 0800 til 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 tilmeldes flere hold med  
    navngivne skytter i samme disciplin – også selv om skytterne kom- 
    mer fra forskellige lokalforeninger. 
   • Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire tilmeldte del- 
    tagere. 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.
   • Supplerende oplysninger om de forskellige skydeprogrammers be- 
    standdele findes på www.politisport.dk 

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

Præmier
Der konkurreres om DPIF’s guld-, sølv- og bronzemedaljer samt Rigspolitichefens ærespræmier 
for bedste mandlige og kvindelige tjenestepistolskytte samt lodtrækningspræmier.                           
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Kammeratskabsaften
Afholdes sammen med DMI fredag kl. 1900 i Nyholm Marinekasernens Cafeteria , hvor der 
for kr. 150 pr. person serveres buffet.
Der vil også blive foretaget uddeling af medaljer for de discipliner, der er afsluttet (silhuetpistol 
og 50m riffel).

Afslutning og medaljeoverrækkelse 
Afholdes på skydebanen, når finalen på tjenestepistol faldmål er afsluttet lørdag.

Indkvartering
DMI har reserveret dobbeltværelser på ”hotellet” på Marinekasernen på Nyholmen. 
Der kan gebyrfrit bestilles værelser af de enkelte foreninger ved tilmeldingen. 
 
Forplejning 
Der er mulighed for morgenmad lørdag fra kl.0700 til 0800 efter overnatning på Marineka-
sernen mod direkte egenbetaling.
PI-København vil i kantinen på skydebanen have et mindre udsalg af kaffe/the, rugbrød, ost, 
marmelade og pålæg.

Våbenopbevaring
Vil blive tilbudt. 
Det undersøges, hvorvidt der kan ske opbevaring af våben i MP-vagten på Nyholm.
Med hensyn til politiets tjenestevåben skal man huske ”madkassen” med navn anført.

Spørgsmål
Kan rettes til Jan Poulsen tlf. 72582213.    

Gert, Anne og Søren 50 m riffel
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25_m_Robert_Niels_Børge_Henning_Gunnar.tif
200_m_Jens_Peter_Jensen.tif
200_m_Jens-Peter_og_Henning.tif

Falling_Target_Søren_Vagn_Rasmussen.tif

Falling Target. Kim Wallbrigde 
mod Søren Vagn Rasmussen

Falling Target. 
Anne Mai Madsen

25 m. Hans Kristian Laubel
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Falling Target. Kim Wallbrigde 
mod Søren Vagn Rasmussen

25 m. Hans Kristian Laubel

25 m. Keld Bojsen Falling Target. 
Henrik vinder guld

Veteraner. Henning, Bjørn og Jens Peter
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HISTORISKE OPLYSNINGER
Uddrag af NYHOLM en historisk vandring
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