Dansk Skytte Union v. Pistolsektionen inviterer hermed til

Danmarksmesterskab 2017
For Historiske våben, afholdt af HR Fyn
Tid:
Sted:

Lørdag den 9. september 2017 kl. 10.00 til kl. 16.00.
Skallebølle Skyttecenter, Tommerupvej 38, 5492 Vissenbjerg.

Årsmøde:

Samtidig indkaldes til Årsmøde for alle Historisk skydende klubber.

Discipliner:

25 m pistol (pistol / revolver)
Klassisk program: 30 + 5 skud i kaliber 22 LR. (30 Præcision indenfor 30 min.)
Duelprogram: 30 + 5 skud i kaliber 25 til og med .38 / 9 mm. (2 x 5 på 150 sek.,
2 x 5 duel, og 2 x 5 på 20 sek.)
Åbent program: 30 + 5 skud i kaliber 22 til og med .38 / 9 mm. (15 Præcision
og 15 duel.)
200 m riffel
Klassisk program: 18 skud + frit antal prøveskud i klasserne B + C + D + E, der
denne gang skydes som én klasse.
Optisk program: 18 skud + frit antal prøveskud i klasserne B + C + D + E, der
denne gang skydes som én klasse.

Skiver:

Der skydes på 25 m og 200 m skiver godkendt af ISSF.

Regler:

Der skydes efter det af DSkyU godkendte Historiske Skydnings reglement og
ISSF-regler i det omfang, de kan anvendes.
Specifikt henvises til Historisk Reglement E 9.0, der angiver, at det IKKE er
tilladt at anvende særlige skydebriller, øjeblænde, skydehandsker eller
stabiliserende og eller støttende skydetøj. Der skal anvendes sikkerhedsbriller,
og der må anvendes almindelige briller, men uden afblænding af nogen art.
Der må anvendes tidstypiske uniformer fra de forskellige landes almindelige
hær, politi eller toldvæsen, eller uniformsdele derfra. På disse uniformer eller
dele deraf, må der IKKE være politiske symboler eller mærker.
Der vil være udstyrskontrol.
Der vil være Banekommandører, dommere og jury tilstede.

Kalibre:

Banetilladelsen tillader kun pistol / revolver til og med 9 mm / .38 og riffel til
og med kaliber 7,65 mm / .30. Hvorfor rifler med kaliber på 8 mm eller større
ikke denne gang kan deltage.
BEMÆRK, at der kun må lades med 5 skud uanset våbentype.

Præmier:

Der er medaljer i alle klasser efter nøglen 3 – 5 – 7, hvilket betyder, at ved 3
skytter er der guldmedalje, ved 5 skytter er der også sølvmedalje, og ved 7
skytter er der også bronzemedalje.
Dette DM er kun for individuelle, hvorfor der ikke kan tilmeldes Hold,
ligesom der heller ikke er Holdmedaljer i 2017, idet DM’et er en slags prøve
DM i Historisk Skydning. Hvor vi skal se hvor stor interessen er.

Tilmelding:

www.conferencemanager.dk/dskyu-dm-historisk-2017

Indskud:

Betales ved tilmeldingen og er bindende senest torsdag den 31. august 2017
kl. 24.00.
Indskud pr. disciplin er 50,00 kr. pr. skytte uanset alder.

Forplejning:

Der vil være mulighed for køb af drikkevarer og mad til fornuftige priser på
stedet.

Skydetider:

Program og Skydetider tildeles senere og sendes til den mailadresse, du bruger
ved tilmelding. Skydetiden vil være imellem kl. 10.00 og kl. 15.00.

Skydningerne afvikles på HR Fyns vilkår. Alle skytter skal have tilmeldt sig på
den anførte måde, dog kan helt undtagelsesvis tilmelding på stedet ske.

På vegne af DSkyU’s Pistolsektion
Jimmy G. Roed

