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DGI Skydning Nordjylland  
 

Inviterer til  
Monte Carlo skydning 

Pistol/revolver 
 

Lørdag den 8. oktober kl. 10.00  
hos Vodskov Skytteforening 

 
 

Pistoludvalget DGI Nordjylland inviterer til et par hyggelige timer med ”Monte 

Carlo skydning”. Der skydes på 15 M bane elektronisk anlæg, så andre skytter 
kan følge med på en skærm i klubbens opholdsrum.  
 

Vodskov Skytteforening opstiller deres bue bane, så der vil være mulighed for, at 
prøve bueskydning. 

 

Regler for skydningen 
 
Runde 1 
Der skydes indledende runde, hvor de 18 bedst placerede skytter går videre til 

runde 2. Der skydes 15 skud på 5 min.  
 

Runde 2 
Der laves 2 skydehold med 9 skytter på hvert hold. De 6 bedste fra hvert hold 
går videre. Der skydes 10 skud på 3 min. 

 
Runde 3 

Der laves 2 skydehold med 6 skytter på hvert hold. De 4 bedste fra hvert hold 
går videre. Der skydes 10 skud på 3 min 
 

Finalen 
1. Et skydehold med 8 skytter, hvor de 6 bedste går videre. Der skydes 5 skud 

på 1 min. 
2. Et skydehold med 6 skytter, hvor de 4 bedste går videre. Der skydes 5 skud 

på 1 min. 

3. Skydehold med 4 skytter. Der skydes 5 skud, 1 skud a gangen på 10 sek., 
med markering mellem hvert skud.  

4. Efter hvert 5 skud udgår skytte med laveste point, indtil vinderen er fundet. 
 

Ved pointlighed  

Er der pointlighed går man videre til næste runde.   
 



 

Side 2 

Prøveskud 
Der skydes prøveskud før hver runde. 3 skud på 3 minutter. 

 
Præmier 

Der er præmier til 3 bedste skytter. 
 
Generelt  

Stævnet gennemføres kun hvis der er minimum 18 skytter tilmeldt.     
 

Der vil være mulighed for at købe forfriskninger i skytteforeningen kiosk - og der 
er selvfølgelig kaffe på kanden.  
 

Pris 
Indskud 50 kr.  

 
Sted 
Vodskov Skytteforening, Vodskovvej 103, 9310 Vodskov 

 
Tilmelding 

 
Tilmelding er nødvendig og senest den 1. oktober 2022 

 
Tilmelding pr. mail til Jan Hejgaard på e-mail: hejgaard410@gmail.com  
 

Spørgsmål 
Kontakt Jan Hejgaard, pistoludvalget på e-mail: hejgaard410@gmail.com eller 

telefon 28 49 11 57. 
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