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Kære skydeudvalgsformand                                                     
 
Året 2017 er ved at rinde ud. Hermed kan vi se tilbage på et langt skydeår, men vi kan 
også allerede nu begynde at se frem mod den næste udfordring, idet vi lige efter årsskiftet 
igen skal dyste i De Danske Garderforeningers Landsskydning på 15 m. Denne skydning 
bør for gamle gardere være årets vigtigste skydning på kortdistancen, så derfor håber 
Skydeudvalget selvfølgelig på stor tilslutning fra alle foreninger og blandt alle gamle 
gardere inden for både seniorer og veteraner. 
 
Landsskydningen kan som sædvanlig skydes som en hjemmebaneskydning, og kan 
skydes enten på elektroniske skiver eller på skiver tilsendt fra Skydeudvalget. Skydningen 
gennemføres fra 1. januar og frem til 31. marts 2017, hvor alle skiver skal returneres til 
Skydeudvalget. Der bør således være gode muligheder for, at næsten alle vil kunne nå at 
skyde Landsskydningen på 15 m.  
 
Skydningen gennemføres i henholdsvis seniorklasse og veteranklasse, hvor veteranerne 
igen er inddelt i en Veteran 1 og en Veteran 2 klasse. De nærmere detaljer vedrørende 
skydningen er som følger: 
 
KLASSEINDDELING 
• Senior. Alle der ikke er fyldt 55 år (endnu) skyder i denne klasse. Skytter der er fyldt 

55 år, men ønsker at skyde som senior, kan deltage som senior - i så fald kan de dog 
ikke også deltage som veteranskytte. Skydestilling for seniorer er enten fritstående 
eller hvor overkroppen må berøre/ligge på skydebordet, og hvor der samtidig må 
skydes med albuestøtte og geværrem. Geværstøtte må ikke anvendes. 

 

• Veteranklassen. Veteranklassen er opdelt i veteran 1 og veteran 2. 
• Veteran 1: Skytten skal være fyldt 55 år i foregående kalenderår (2017). 
• Veteran 2: Skytten skal være fyldt 65 år i foregående kalenderår (2017). 

Skydestilling for veteraner er enten med albuestøtte og rem og uden geværstøtte, eller 
med geværstøtte og uden brug af rem og/eller albuestøtte. Der må ikke kombineres 
med albuestøtte og geværstøtte. 

 

• Bemærk. En skytte kan kun deltage i en klasse, - enten deltager skytten som 
senior, eller også deltager skytten som veteranskytte. En skytte kan ikke deltage i 
begge klasser. 
 

TILMELDING OG SKIVEBESTILLING 
Sammen med denne invitation er vedlagt bestillingsliste for skydeskiver. Udfyld denne og 
send den hurtigst muligt til din Regionsskydeleder, som herefter vil sende skiverne til dig. 
Husk her, at jo hurtigere du bestiller skydeskiver, jo hurtigere kan dine skytter komme i 
gang med at skyde Landsskydning, og jo flere skydeaftener kan din forening (måske) få. 
 
Bestilling af skydeskiver kan naturligvis også ske via e-mail til regionsskydelederen, hvilket 
både er billigere og hurtigere. 
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BETALING  
Prisen for deltagelse i Landsskydning på 15 m er også for 2018 sat til kr. 25,- pr. skivesæt. 
Beløbet indbetales til De Danske Garderforeninger senest 5. april 2018. Betaling for 
deltagelse sker til De Danske Garderforeninger på bankkonto: 2105 – 0105 884 923.  
 
HUSK: Der vil for modtaget skivesæt, der ikke returneres til Regionsskydelederen efter 
endt landsskydning, blive opkrævet kr. 25,- pr. skivesæt. 
 
Husk at skrive din forenings navn ved indbetaling, således at DG’s Sekretariat kan se 
hvilken forening, der har betalt for deltagelse. 
 
RETURNERING AF SKIVESÆT: 
Alle bestilte skivesæt skal returneres, både skiver der er skudt på, og skiver der ikke er 
anvendt. Såfremt alle skivesæt ikke returneres, vil der blive opkrævet kr. 25,- pr. ikke 
returneret skivesæt. Skiver returneres til Regionsskydelederen senest 5. april 2018. Ved 
returnering af skiver skal de medsendte deltagerlister udfyldes med følgende oplysninger: 

• Garderforeningens navn og nummer. 
• Skyttens indkaldelsesmåned og år (soldaternummer skal ikke anføres). 
• Skyttens navn (Skriv venligst både for- og efternavn, og ikke kun forbogstaver). 
• Fødselsdato (gælder kun veteranskytter). 
• Deltager skytten som ”Veteran I” eller ”Veteran II” (gælder kun veteranskytter). 

 
På hvert enkelt skivesæt noteres på første skive: 

• Garderforeningens navn. 
• Skyttens indkaldelsesmåned og år (soldaternummer skal ikke anføres). 
• Skyttens navn (Skriv venligst både for- og efternavn, og ikke kun forbogstaver). 
• Fødselsdato (gælder kun veteranskytter). 

 
Skriv venligst let læseligt (maskinskrevet eller blokbogstaver) på både deltagerliste og 
skivesæt, således at resultatlisterne kan udfyldes korrekt. Skriv også venligst alle de 
nævnte oplysninger, idet der ellers foreligger en del unødvendigt merarbejde for 
skydeudvalget i at finde de manglende oplysninger. 
 
HOLDINDDELING 
Inddeling i foreningshold foretages af Regionsskydelederen. Der er 3 skytter på såvel 
seniorhold i divisionerne, som veteranhold i veteranklasserne. 
 
SPØRGSMÅL 
Har du spørgsmål vedrørende Landsskydning 15 m 2018, er du selvfølgelig velkommen til 
at kontakte din Regionsskydeleder eller undertegnede. 
 
Præsidiets skydeudvalg vil til slut gerne ønske alle et godt nytår, med tak for Jeres indsats 
for skydningen i 2018. Samtidig også en tak for deltagelse ved vore to Landsskydninger, 
samt for deltagelsen ved Gardertræffestævnet i Vingsted.  
 
Det er Skydeudvalgets nytårsønske, at vi i 2018 vil se rigtig mange på skydebanerne, og 
at vi vil få en stor og bred tilslutning til vore Landsskydninger og skydningen i Vingsted. 
Brug skydningen som et foreningsarrangement der samler medlemmerne til en hyggelig 
aften samtidig at, foreningen er med i en landsdækkende garderaktivitet. 
 
Med Garderhilsen 
Jan Stoltenborg, OKT 77 


