
Alle skytter fra foreninger, der er tilsluttet DGI 

Nordjylland Skydning kan deltage. 

Thisted Skyttekreds, Thyhallen, Lerpyttervej 50, 

7700 Thisted:

Torsdag d. 2/2. kl. 17:30 – 21:00,

Lørdag d. 4/2. kl. 09:00 – 15:30 

Søndag d. 5/2. kl. 09:00 – 12:30.

Skytteforeningen Kimbrerne, Vesterkærets Skole, 

Skydebanevej 1, 9000 Aalborg:

Tirsdag d. 31/1. fra kl. 17:30 – 21:00,

Lørdag d. 4/2. fra kl. 10:00 – 15:15 

Søndag d. 5/2. fra kl. 10:00 – 15:15.

Aalborg Skyttekreds, Vesterkærets Skole, 

Skydebanevej 1, 9000 Aalborg:

Fredag d. 3/2. fra kl. 17:30 – 21:00,

Lørdag d. 4/2. fra kl. 10:00 – 15:15 

Søndag d. 5/2. fra kl. 10:00 – 15:15. 

REGLER:

Der skydes efter reglerne i den gældende skytte-

bog, dog er finalekvalifikation for riffel efter DGI 

Nordjylland Skydnings sædvanlige regler, som er:

1. Flest point efter hoved- og mesterskabsskydning.

2. Flest X-tiere total.

3. Flest point i mesterskab.

4. Flest X-tiere i mesterskab.

5. Lodtrækning

GEVÆRSTØTTE:

Der må kun bruges de godkendte støtter,   som er 

på banerne. 

PRÆMIER:

Hovedskydning:

Præmier til børn/junior efter deltagerantal i hver 

klasse. Ingen præmier til øvrige.

Der gives præmier efter fordelingsnøglen ”1-4-7”.

Mesterskab:

Der gives guld, sølv & bronze i hver klasse.

Der bliver ikke slået klassegrupper sammen.

INDSKUD:

Hovedskydning + Mesterskab for alle: kr. 90,00

Indskud opkræves hos foreningerne efter 

mesterskabet. Tilmeldte skytter, som udebliver 

uden afbud senest på dagen (ved start), vil blive 

opkrævet indskud. 

HOLDFINALER:

De 8 bedste hold i Landsdelsturneringen inviteres 

til holdfinale. Hovedskydning og mesterskab er 

gældende til denne finale. Der må ikke udskiftes 

skytter på et hold imellem hoved- og 

mesterskabsskydning. De 4 skytter skal være 

tilmeldt individuelt og navngivet på hold inden 1. 

skytte på holdet starter. Holdkort med skytter skal

sendes på mail eller afleveres på banen. 

INDIVIDUELLE FINALER

Lørdag 11. Februar 2023 i Thisted Skyttekreds, 

Lerpyttervej 50, 7700 Thisted fra kl. 10.00. Der 

afsættes ca. 30 min. Pr. skydehold. Alle finaler 

starter fra 0, og alle finaleskud registreres med 1 

decimal.

1. skydehold: 10 bedste børneskytter

2. skydehold: 10 bedste juniorskytter

3. skydehold: 10 bedste voksenskytter (åben samt 

senior)

4. skydehold: 10 bedste stillingsskytter

5. skydehold luft: 10 bedste børneskytter

NB: 

Der kan være stikprøvevis våbenkontrol.

Der vil være mulighed for at købe div. forfriskninger   

på skydestederne. 

TIlmelding: 
Skydetider bestilles via https://skydetilmelding.dgi.dk/
HUSK, at skytten skal være klassificeret i den ønskede disciplin.
Tilmelding senest mandag d. 30. januar.
Herefter må skytter uden skydetider møde op på dagen og få ”stand by” tider. 
Resultatet tæller med til udtagelse af Landsdelshold til DM.  

NORDJYSK MESTERSKAB 2023 15m Riffel cal. 22 og Luft 
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