
SENIORRÆKKE 
 
 
 
INDLEDNING 
Individuelt landsmesterskab på 50 m i 3-stillinger blev oprettet i 1995 efter ønske fra 
garderskytterne, som deltog i de individuelle landsmesterskaber på 200 m. I 2006 
ændredes skydningen til at blive gennemført som liggende skydning. 
 
 
TIDSPUNKT 
Tidspunkt for afholdelse af skydningen fastsættes af Præsidiets Skydeudvalg 
 
 
TILMELDING 
Præsidiets Skydeudvalg udsender i god tid forud for afvikling af landsmesterskaberne 
information og tilmeldingsskemaer, ligesom skydeudvalget informerer om skydningen 
gennem Garderbladet. Tilmelding vil kunne ske ved returnering af tilmeldingsblanket eller 
ved stævnekontoret på afviklingsdagen. 
 
 
DELTAGELSE 
Alle gardere kan uanset medlemskab af en garderforening deltage i De Danske 
Garderforeningers individuelle landsmesterskaber på 50 m. 
 
Deltagelse sker uanset alder i samme række. 
 
AFVIKLING 
Gardernes individuelle landsmesterskab på 50 m for seniorer gennemføres samtidig med 
de individuelle landsmesterskaber på 200 m. 
 
Der skydes alene en hovedskydning, hvori alle tilmeldte skytter deltager. 
 
Hovedskydning gennemføres jf. nedenstående:  
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 50 m. 
 
Skydestilling Liggende uden anlæg. 
 
Antal skud Prøveskud Ubegrænset 

Gældende 15 skud 
 

Skydetid 25 minutter inkl. Prøveskud. 
 
Bedømmelse. Skydekort udfyldes af skydelederen.  
 
DDS skyttebog Ved tvivlspørgsmål, hvor dette ikke er anført i nærværende 

propositioner, vedrørende skydningen henvises til DDS skyttebog. 



 
 
MESTERSKAB 
Individuel landsmester er den skytte, der opnår bedste resultat. 
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Bedste pointsum. 

 Flest antal x-10 ere. 

 Flest antal ”almindelige” 10’ere. 

 Bedste sidste skud, næstsidste skud o.s.v . 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med de af De Danske Skytteforeninger godkendte våben. 
 
 
KONTROL 
Skydelederen afgør eventuelle tvivlspørgsmål, og skydelederens afgørelse er inappellabel. 
 
 
PRÆMIERING 
Præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse til nr. 1, 2 og  
 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af landsmesterskaberne på 50 m for seniorer vil endvidere 
blive bragt i Garderbladet.  
 
 
OMKOSTNINGER 
Samtlige udgifter til såvel træning som til selve landsmesterskaberne samt til returnering af 
pokaler afholdes af Skytterne/foreningerne selv. 
 
Præsidiets Skydeudvalg fastsætter indskud for deltagelse i gardernes individuelle 
landsmesterskaber på 50 m for seniorer. Indskud for deltagelse betales på skydedagen. 
Indskud dækker skydeudvalgets udgifter i forbindelse med afholdelse af 
landsmesterskaberne. Eventuelt overskud på gardernes individuelle landsmesterskaber må 
kun anvendes til formål, der har skydemæssig karakter. 
 
 
OPHØR 
Gardernes individuelle landsmesterskaber 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. 

 
 
 
 



VETERANRÆKKE 
 
 
INDLEDNING 
Individuelt landsmesterskab på 50 m for veteraner blev oprettet i 1995 efter ønske fra 
garderskytterne, som deltog i de individuelle landsmesterskaber på 200 m. 
 
 
TIDSPUNKT 
Tidspunkt for afholdelse af skydningen fastsættes af Præsidiets Skydeudvalg 
 
 
TILMELDING 
Præsidiets Skydeudvalg udsender i god tid forud for afvikling af landsmesterskaberne 
information og tilmeldingsskemaer, ligesom skydeudvalget informerer om skydningen 
gennem Garderbladet. Tilmelding vil kunne ske ved returnering af tilmeldingsblanket eller 
ved stævnekontoret på afviklingsdagen. 
 
 
DELTAGELSE 
Alle gardere, der er fyldt 60 år inden skydedagen, kan uanset medlemskab af en 
garderforening deltage i De Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber på 
50 m for veteraner. 
 
Deltagelse sker uanset alder i samme række. 
 
 
AFVIKLING 
Gardernes individuelle landsmesterskab på 50 m for veteraner gennemføres samtidig med 
de individuelle landsmesterskaber på 200 m. 
 
Der skydes alene en hovedskydning, hvori alle tilmeldte skytter deltager. 
 
Hovedskydning gennemføres jf. nedenstående:  
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 50 m. 
 
Skydestilling Liggende uden anlæg. 
 
Antal skud Prøveskud Ubegrænset 

Gældende 15 skud 
 

Skydetid 25 minutter inkl. Prøveskud. 
 
Bedømmelse. Skydekort udfyldes af skydelederen.  
 
DDS skyttebog Ved tvivlspørgsmål, hvor dette ikke er anført i nærværende 

propositioner, vedrørende skydningen henvises til DDS skyttebog. 



 
 
MESTERSKAB 
Individuel landsmester er den skytte, der opnår bedste resultat. 
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Bedste pointsum. 

 Flest antal x-10’ere. 

 Flest antal ”almindelige” 10’ere. 

 Bedste sidste skud, bedste næstsidste skud o.s.v. 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med de af De Danske Skytteforeninger godkendte våben. 
 
 
KONTROL 
Skydelederen afgør eventuelle tvivlspørgsmål, og skydelederens afgørelse er inappellabel. 
 
 
PRÆMIERING 
Præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse til nr. 1, 2 og 3. 
 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af landsmesterskaberne på 50 m for veteraner vil 
endvidere blive bragt i Garderbladet.  
 
 
OMKOSTNINGER 
Samtlige udgifter til såvel træning som til selve landsmesterskaberne samt til returnering af 
pokaler afholdes af Skytterne/foreningerne selv. 
 
Præsidiets Skydeudvalg fastsætter indskud for deltagelse i gardernes individuelle 
landsmesterskaber på 50 m for veteraner. Indskud for deltagelse betales på skydedagen. 
Indskud dækker skydeudvalgets udgifter i forbindelse med afholdelse af 
landsmesterskaberne. Eventuelt overskud på gardernes individuelle landsmesterskaber må 
kun anvendes til formål, der har skydemæssig karakter. 
 
 
OPHØR 
Gardernes individuelle landsmesterskaber 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. 

 
 
 



DAMERÆKKE 
 

 
 
INDLEDNING 
Individuelt landsmesterskab på 50 m for damer blev oprettet efter ønske fra 
garderskytterne, som deltog i de individuelle landsmesterskaber på 200 m. 
 
 
TIDSPUNKT 
Tidspunkt for afholdelse af skydningen fastsættes af Præsidiets Skydeudvalg 
 
 
TILMELDING 
Præsidiets Skydeudvalg udsender i god tid forud for afvikling af landsmesterskaberne 
information og tilmeldingsskemaer, ligesom skydeudvalget informerer om skydningen 
gennem Garderbladet. Tilmelding vil kunne ske ved returnering af tilmeldingsblanket eller 
ved stævnekontoret på afviklingsdagen. 
 
 
DELTAGELSE 
Damer med tilknytning til en ”gammel garder”. 
 
 
AFVIKLING 
Garderforeningernes individuelle landsmesterskab på 50 m for damer gennemføres 
samtidig med de individuelle landsmesterskaber på 200 m. 
 
Der skydes alene en hovedskydning, hvori alle tilmeldte dameskytter deltager. 
 
Hovedskydning gennemføres jf. nedenstående:  
 
Klasseinddeling Alle deltagere skyder i samme klasse. 
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 50 m. 
 
Skydestilling Liggende uden anlæg. 
 
Antal skud Prøveskud Ubegrænset 

Gældende 15 skud 
 

Skydetid 25 minutter inkl. Prøveskud. 
 
Bedømmelse. Skydekort udfyldes af skydelederen.  
 
DDS skyttebog Ved tvivlspørgsmål, hvor dette ikke er anført i nærværende 

propositioner, vedrørende skydningen henvises til DDS skyttebog. 
 



 
MESTERSKAB 
Individuel landsmester er den skytte, der opnår bedste resultat. 
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Bedste pointsum. 

 Flest antal x-10’ere, flest 10’ere (”alm”). 

 Bedste sidste skud, bedste næstsidste skud o.s.v. 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med de af De Danske Skytteforeninger godkendte våben. 
 
 
KONTROL 
Skydelederen afgør eventuelle tvivlspørgsmål, og skydelederens afgørelse er inappellabel. 
 
 
PRÆMIERING 
Vinderen af skydningen modtager De Danske Garderforeningers vandrepokal. 
 
Øvrig præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse til nr. 1, 2 og 3. 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af landsmesterskaberne på 50 m for damer vil endvidere 
blive bragt i Garderbladet.  
 
 
RETURNERING AF POKALER 
Pokalen skal returneres til formanden for Præsidiets Skydeudvalg senest 6 uger før 
afvikling af de individuelle landsmesterskaber med henblik på gravering.  
 
OMKOSTNINGER 
Samtlige udgifter til såvel træning som til selve landsmesterskaberne samt til returnering af 
pokaler afholdes af Skytterne/foreningerne selv. 
 
Præsidiets Skydeudvalg fastsætter indskud for deltagelse i gardernes individuelle 
landsmesterskaber på 50 m for veteraner. Indskud for deltagelse betales på skydedagen. 
Indskud dækker skydeudvalgets udgifter i forbindelse med afholdelse af 
landsmesterskaberne. Eventuelt overskud på gardernes individuelle landsmesterskaber må 
kun anvendes til formål, der har skydemæssig karakter. 
 
 
OPHØR 
Gardernes individuelle landsmesterskaber 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. 
 



SERIESKYDNING 
 
INDLEDNING 
Serieskydning på 50 m blev indført som en del af skydeprogrammet ved de gardernes 
individuelle landsmesterskaber på 50 m, for at give deltagende gardere mulighed for at 
dyste i en mere fri skydning, samt give ikke-gardere lejlighed til at deltage i skydning i 
forbindelse med stævnet. 
 
 
TILMELDING 
Tilmelding til serieskydning sker ved stævnekontoret på afviklingsdagen. 
 
 
DELTAGELSE 
Alle deltagere ved gardernes individuelle landsmesterskaber kan uanset medlemskab af en 
garderforening deltage i De Danske Garderforeningers serieskydning på 50 m. 
 
 
AFVIKLING 
Klasseinddeling Der skydes i følgende klasser: 

 A Gardere og ikke-gardere (Herrer) 

 B Børn (til og med 15 år) 

 C Veteraner 

 D Damer 
 

En skytte kan kun deltage i én klasse. 
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 50 m. 
 
Skydestilling Skydestilling er for de enkelte klasser: 

 A Liggende uden anlæg. 

 B Siddende/Liggende med anlæg. 

 C Siddende/liggende uden anlæg. 

 D Valgfrihed mellem: 

 Siddende ved skydebord med anlæg. 

 Liggende med anlæg. 

 Liggende uden anlæg. 
Antal skud 5 skud pr serie. 

 
Antal serie Ubegrænset. 
 
Indskud Fastsættes af præsidiets skydeudvalg. Der betales indskud for 

hver serie. 
 
Bedømmelse. Skydekort udfyldes af skydelederen.  
 



DDS skyttebog Ved tvivlspørgsmål, hvor dette ikke er anført i nærværende 
propositioner, vedrørende skydningen henvises til DDS skyttebog. 

 
 
BEDØMMELSE 
Vinder af serieskydning er den skytte, der inden for egen klasse opnår det bedste resultat. 
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Flest antal x-10 ere. 

 Flest antal 10’ere, 9’ere, 8’ere osv. 

 Bedste sidstes skud, næstsidste skud o.s.v. 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med de af De Danske Skytteforeninger godkendte våben. 
 
Eget gevær og grej må anvendes. Skydeudvalget foranlediger dog, at der er geværer til 
udlån på skydedagen. 
 
 
KONTROL 
Skydelederen afgør eventuelle tvivlspørgsmål, og skydelederens afgørelse er inappellabel. 
 
 
PRÆMIERING 
Præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse i hver klasse, idet dog vinder 
af damerække (klasse D) modtager vandrepokal for et år. 
 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger.  
 
 
RETURNERING AF POKALER 
Pokaler skal returneres til formanden for Præsidiets Skydeudvalg senest 6 uger før afvikling 
af de individuelle landsmesterskaber med henblik på gravering. 
 
 
OMKOSTNINGER 
Samtlige udgifter til såvel træning som til selve landsmesterskaberne samt til returnering af 
pokaler afholdes af Skytterne/foreningerne selv. 
 
Præsidiets Skydeudvalg fastsætter indskud for deltagelse i serieskydning. Indskud for 
deltagelse betales på skydedagen. Indskud bidrager til dækning af skydeudvalgets udgifter 
i forbindelse med afholdelse af de individuelle landsmesterskaber. Eventuelt overskud på 
gardernes individuelle landsmesterskaber må kun anvendes til formål, der har 
skydemæssig karakter. 
 
 



OPHØR 
Gardernes individuelle landsmesterskaber 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 


