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200 M LANDSSKYDNING 

 
PROPOSITIONER 

 
 
 
 
INDLEDNING 
Landsskydning på 200 m oprettedes i 1953 som holdskydning med samtidig kåring af 
bedste skytte som landsskytte. Oprettelse af veteranrække skete i 1995. 
 
 
TIDSPUNKT 
Skydningen afholdes årligt i perioden august og september. Skydekort udsendes af 
Præsidiets Skydeudvalg ultimo juli/primo august, og returneres af garderforeningerne 
senest 1. oktober. 
 
 
TILMELDING 
Præsidiets Skydeudvalg udsender sammen med skydekort information om Landsskydning 
på 200 m til alle foreninger. Tilmelding sker ved returnering af skydekort.  Behov for 
yderligere skydekort meddeles egen regionsskydeleder, der herefter tilsender ekstra 
skydekort. 
 
 
DELTAGELSE 
Alle gardere kan uanset medlemskab af en garderforening deltage i De Danske 
Garderforeningers Landsskydning på 200 m. 
 
En garderforening kan tilmelde et ubegrænset antal skytter, der alle vil deltage i individuel 
konkurrence. 
 
Ved afvikling af Garderforeningernes Individuelle Landsmesterskaber på 200 m, vil der i 
forud herfor blive oplyst, hvorvidt der er mulighed for at skyde Landsskydning på 200 m i 
forbindelse med stævnet.  
 
 
AFVIKLING 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 200 m. 
 
Skydestilling Liggende uden anlæg. Skytter der på skydedagen er fyldt 55 år, 

må dog skyde stående ved skydebord. 
 
Antal skud Prøveskud Ubegrænset 

Gældende 15 skud 
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Bedømmelse Skydekort udfyldes af skydelederen.  
 
DDS skyttebog Ved tvivlspørgsmål, hvor dette ikke er anført i nærværende 

propositioner, vedrørende skydningen henvises til DDS 
skyttebog. 

 
 
HOLDSAMMENSÆTNING 
Præsidiets Skydeudvalg vil ved modtagelse af alle individuelle skyderesultater 
sammensætte en forenings deltagende skytter i foreningshold bestående af 3 skytter. 
 
Foreningshold sammensættes således at de 3 bedste resultater bliver hold 1, de 3 
næstbedste bliver hold 2 og så fremdeles. 
 
En forening kan deltage med ubegrænset antal foreningshold. 
 
 
SKYDEKORT OG DELTAGERLISTE 
Skydekort påføres følgende oplysninger: 

 Foreningens navn 

 Skyttens navn. 

 Skyttens indkaldelsesmåned og indkaldelsesår (f.eks. OKT 77). 

 De skudte resultater – med tydelig markering af blinktiere 
Skydekort underskrives af skytten og skydelederen.. 

 
 

Deltagerliste 
Foreningerne udfylder deltagerlisten med følgende oplysninger: 

 Foreningens navn og nummer 

 Skyttens navn. 

 Skyttens indkaldelsesmåned og indkaldelsesår (f.eks. OKT 77). 

 Skyttens fødselsdato og –år (kun veteranskytter). 
 
Skydekort og deltagerliste returneres til Regionsskydelederen. 
 
For den efterfølgende inddeling i hold og udarbejdelse af resultatliste er det væsentligt, at 
alle ovenfor anførte oplysninger er påført, samt at de er påført korrekt. 
 
Alle skydekort og deltagerlister skal returneres senest 1. oktober til Regionsskydelederen. 
Overholdes denne tidsfrist ikke, kan det medføre diskvalifikation, uanset hvorledes holdet 
og de individuelle skytter ville være blevet placeret. 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med de af De Danske Skytteforeninger godkendte våben. 
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KONTROL 
Skydningen skal overvåges af en kontrollant, som er uafhængig af skydelederen. 
Kontrollanten afgør eventuelle tvivlspørgsmål, og kontrollantens afgørelse er inappellabel. 
 
 
DIVISIONSINDDELING 

 Alle divisioner er på 8 hold. 

 Placering i divisionen sker i forhold til det skudte holdresultat. 
 

 
PRÆMIERING 
Divisioner 

 1. division Præsidiets sølvpokal + 1 faneplade 

 2. division Præsidiets glaspokal + 1 faneplade 

 3. division Præsidiets glaspokal + 1 faneplade 

 4. division Præsidiets træpokal + 1 faneplade 

 5. division Præsidiets pokal + 1 faneplade 

 6. division Præsidiets pokal + 1 faneplade 
 
 
Pokaler 

 Pokalerne tilhører De Danske Garderforeninger. 

 Pokalerne er stedse vandrende og vindes for et år. 

 Pokalerne graveres med årstal og vindende foreningers navne og overrækkes vinderne 
på første efterfølgende repræsentantskabsmøde. 

 
Faneplader 

 Vinderen af hver division modtager sammen med pokalen en graveret faneplade. 

 De tre bedst skydende seniorhold modtager hver en graveret faneplade. 
 
Riffelplader 

 Bedste individuelle skytte – Landsskytten - modtager en graveret riffelplade. 

 De 20% bedst placerede skytter modtager hver en graveret riffelplade. 

 Bedste skytte inden for hver tiårsgruppe modtager en graveret riffelplade. 
 
Bedste skytte i tiårene 
Alle deltagende skytter inddeles inden for seniorer og veteraner i tiårs-grupper i forhold til 
indkaldelsesår. Inddelingen sker bagud fra indeværende år, f.eks. 2012 – 2003, 2002 – 
1993 etc., hvorved tiårsgrupperne vil ændre sammensætning fra år til år. Bedste skytte 
inden for hver 10årsgruppe modtager en graveret riffelplade.  
 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af Landsskydningen på 200 m vil endvidere blive på De 
Danske Garderforeningers hjemmeside samt bragt i Garderbladet såfremt der redaktionelt 
findes plads hertil.  
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RETURNERING AF POKALER 
Pokaler skal returneres til formanden for Præsidiets Skydeudvalg senest 6 uger før 
repræsentantskabsmødet med henblik på gravering. 
 
 
OMKOSTNINGER 
Samtlige udgifter til såvel træning som til selve Landsskydningen samt til returnering af 
pokaler afholdes af foreningerne selv. 
 
Præsidiets Skydeudvalg fastsætter indskud for deltagelse i Landsskydning på 200 m. 
Indskud for deltagende skytter indbetales senest 1. oktober. Indskud dækker 
skydeudvalgets udgifter i forbindelse med afholdelse af Landsskydning. Eventuelt 
overskud på Landsskydningen må kun anvendes til formål, der har skydemæssig karakter. 
 
 
OPHØR 
Landsskydningen ophører, hvis tilslutningen hertil skulle blive så ringe, at skydningen 
mister sin betydning. Kapital og pokaler vil i så fald bero ved De Danske 
Garderforeningers Præsidium indtil muligheden for genoptagelse af skydningen foreligger. 
 
 
 
Præsidiets Skydeudvalg 
August 2012 


