DANSK MILITÆRT IDRÆTSFORBUND
Protektor: Hans Kgl. Højhed Kronprinsen
Medlem af Danmarks Idrætsforbund
Høveltegård – Ellebækvej 2A, 3460 Birkerød.
Tlf.: 2210 0950
E-post: dmif@dmif.dk
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Skr. Nr. 106,2
Dato: 24 JUL 2021
Til
Idrætsforeninger under Dansk Militært Idrætsforbund
Emne:
DMI forbundsmesterskaber i flugtskydning 2021
Ref.:
a. DMI stævnekalender 2021.
b. DMI love og bestemmelser for stævnevirksomhed.
c. FSK Idrætsbefaling nr. 01-2021 af januar 2021.
Bilag.
Tilmeldingsskema
1. Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) indbyder herved til forbundsmesterskaberne i
flugtskydning, der gennemføres på Hjallerup Jagtforening´s flugtskydningsbane med
Aalborg Kaserner Idrætsforening (AKIF) som arrangør:

den 13 og 14 OKT 2021
2. Konkurrencen gennemføres efter Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF) og DMI
konkurrencebestemmelser.
3. Opmærksomheden henledes på, at kvindeligt personel indgår i konkurrence på
lige fod med mandligt personel.
4. I år gennemføres flugtskydning som ”1. gangs prøvestævne”, hvor der udover den
traditionelle jagt-skydning tages en disciplin mere med, og i år bliver det Jæger-trap.
I Jagtskydningen skyder alle skytter uanset række til 40 duer, hvilket er nyt.
Trap skydningen bliver en såkaldt jæger-trap, hvor en nikkedukke maskine kaster
duerne. Det vil sige at duerne varierer i side og højde og varierer i tid fra klarmelding
til duen kommer. Tiden kan være op til 3 sekunders forsinkelse.
Skydestilling til jægertrap er fri som til jagtskydningen, det vil sige at der blot skal være en synlig bevægelse af geværet, og man må tage geværet i skydestilling lige så
snart man har kaldt duen.
Der skydes ikke hold konkurrence i Jæger-trap – Konkurrencen gennemføres som
individuel skydning: 1. 2. og 3. plads i de fire rækker (M, A, B og V)
Skytten deltager i samme række for både jagt- og trapskydning. (eksempelvis: en Askytte i jagt deltager også i A-rækken for jægertrap)
Konkurrencen afvikles i 4 klasser: Mesterklasse, A-klasse, B-klasse, Veteranklasse
(for skytter der er fyldt eller fylder 50 år i stævneåret).

-25. Der afvikles som standard holdkonkurrence i jagtskydningen i Mester-klassen, Aklassen, B-klassen og veteran-klassen. (ingen hold konkurrence i jæger-trap)
6. INDKVARTERING OG TRANSPORT
Indkvartering finder sted på Aalborg Kaserner.
Deltagerne sørger selv for transport.
7. MEDLEMSKONTROL
Der vil blive foretaget stikvis medlemskontrol, jf. ”Bestemmelser for DMI stævnevirksomhed”. Det anbefales derfor, at idrætsforeningerne/holdlederne kontrollerer deltagernes medlemskab forinden fremsendelse af tilmeldingsskema. Såfremt der konstateres ulovlig deltagelse, fratages evt. præmier.
8. ØKONOMI
Ydelser (Transport og kostpenge) i henhold til FKOVEJL PS 400-3, KAP 23, afsnit
11.4. Betales af eget tjenestested.
Arrangementet er kategori C- arrangement jf. ref. c.
9. KAMMERATSSKABSAFTEN
Kammeratskabsaften med fællesspisning afholdes onsdag aften den 13. OKT på
Aalborg Kaserner
Pris for arrangementet er kr. 150,-. Der skal tilmeldes til spisning på tilmeldingsblanketten. Tilmelding er bindende og betales indsættes på Konto. 9314 2145785874,
med oplysning om forening og antal.
10. TILMELDING
Senest d. 28. SEP 2021.
Tilmeldingsblanket fremsendes til: TRR-2B-BTNBM@mil.dk; FESSKYKAR03@mil.dk; DMI-2@mil.dk
11. Kontakt.
Jørn Uffe Dam (FES-SKYKAR03) tlf. 41996629
Allan Mortensen (TRR-2B-BTNBM) tlf. 22345914
12. STÆVNEPROGRAM
Der vil forud for stævnet blive tilsendt deltagende idrætsforeninger stævneprogram
indeholdende praktiske oplysninger.
Med venlig hilsen

Jan Vesthede
vicegeneralsekretær
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Tilmeldingsblanket sendes til senest den 28. SEP 2021

Forening: ________________________________________________

Grad

M/K

Cpr
Fulde navn
6 første (skrevet helt ud)

Klasse

Kammeratskabsaften

Kontaktperson: __________________________________

Mobil tlf: ________________

evt. arbejds tlf: ______________________

Mail adresse: ___________________________________

HUSK at sende tilmeldingsblanket til: TRR-2B-BTNBM@mil.dk; FESSKYKAR03@mil.dk; DMI-2@mil.dk

