
 
    

     Proportioner for konkurrenceskydning på 15 meter bane 
  

Formål: Formålet er at vedligeholde gamle soldaters kendskab til og dygtiggørelse i skydning, 
samt at styrke sammenholdet og samarbejdet mellem soldaterforeningerne i Danske 
Soldaterforeningers Landsraad. 

 

Pokalskydningen afvikles i januar – februar – marts. Skydekort, deltagerlister og betaling skal væ-
re skydeudvalget i Landsrådet i hænde senest 15. marts.  
Resultater, der modtages efter denne dato, vil ikke blive optaget i landsskydningen. 

 

Fælleskydeudvalget består af indtil tre medlemmer af organisationen. Udvalgsmedlemmerne ud-
peges af Landsrådets præsidium. 

 

Betingelse for deltagelse i pokalskydningen er, at foreningen tilsluttet Landsrådet. Det er tilladt at 
deltage med ubegrænset antal skytter. 

 

Afvikling:  Der skydes på hjemmebane efter følgende propositioner: 
 

Skive: Skivesæt á 10 skiver – foreningens egne nummererede skiver/kort. 
 Skive DDS model 84-2 kan rekvireres hos Auning Bogtrykkeri,  

Industrivej 5, 8963 Auning, tlf. 86 48 30 99 fax 86 45 45 55.  
Det er tilladt at anvende elektronisk skivemateriel.  

Afstand: 15 meter 
Skydestilling:   Fritstående med geværstøtte eller stående med albuestøtte 
Antal skud:  Indtil 5 prøveskud og 20 gældende skud. Der skydes kun et skud til 
  hver plet. 
Våben:  Gevær som er godkendt af DDS. 

 

Markering og dommer: Markøren skal være neutral. Skydningen skal overvåges af en neutral kon-
trollant - uafhængig af skydelederen. Kontrollanten afgør eventuelle tvivlsspørgsmål, 
og hans afgørelse er inappelabel. Indsendte skydekort skal være underskrevet af kon-
trollanten. 

 

Tilmelding foretages på de af Skydeudvalget udarbejdede deltagerlister og sendes sammen med 
  indskud til 
 

 Kurt Kristiansen, Sct. Clemensvej 11, 4760 Vordingborg - mail fafr-vor@bkkr.dk 
   
Indskud: For deltagelse i pokalskydningen betales kr. 50,00 pr. skytte. 
 Indskuddets størrelse fastsættes af skydeudvalget og skal indsendes samtidig med 

skydekort og deltagerliste. 
 

Præmier:  Der udsættes en ny pokal ”DSL Landsskydning” til det vindende hold. Pokalen er evigt 
vandrende.  Pokalen overrækkes ved førstkommende landsrådsmøde. De tre bedste 
hold tildeles DSL Diplom med indskrift af foreningsskytters navne og resultater. 

 

 Til alle hold med 5 skytter tildeles en præmiecheck til bedste skytte på holdet. 
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