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11. SKYDNING 
 

a. Præsidiets Skydeudvalg 
 

1. Præsidiets Skydeudvalg er sammensat af en formand, der udpeges af Præsidiet, 
samt en skydeleder fra hver region, der vælges af regionens garderforeninger på 
formandsmødet. 

 
2. Præsidiets Skydeudvalg har ansvaret for planlægning og gennemførelse samt 

evaluering af De Danske Garderforeningers landsdækkende skydeaktiviteter. 
 
3. Præsidiets Skydeudvalg rapporterer til Præsidiet. 

 
b. Skydeaktiviteter 

 
1. Landsskydning 15 m 

 
a. De Danske Garderforeningers Landsskydning på 15 m afholdes årligt og normalt i 

perioden januar til april. 
 

b. Skydningen gennemføres som hjemmebaneskydning i de lokale garderforeninger. 
 

2. Landsskydning 200 m 
 

a. De Danske Garderforeningers Landsskydning på 200 m afholdes årligt og normalt 
i perioden august og september. 
 

b. Skydningen gennemføres som hjemmebaneskydning i de lokale garderforeninger. 
 

3. Gardernes Individuelle Landsmesterskaber 
 

a. De Danske Garderforeningers Individuelle Landsmesterskaber afholdes årligt og 
normalt i september måned. 
 

b. Skydningen gennemføres på en skydebane valgt af Præsidiets Skydeudvalg. 
 

c. Propositioner 
 

1. Præsidiets Skydeudvalg udarbejder propositioner for alle landsdækkende skydninger, 
samt foretager løbende nødvendige justeringer heraf. 
 

2. Propositioner lægges ud på De Danske Garderforeningers hjemmeside. 
 

d. Indbydelser, information og resultatlister 
 

1. Indbydelse og information om skydning 
 

a. Indbydelse og information om en forestående skydning udsendes pr. e-mail til alle 
garderforeninger i god tid forud for skydningens afvikling. Indbydelse til skydning 
vil indeholde informationer om tid og sted for skydningens afholdelse, betaling af 
indskud og andet nødvendigt. 
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b. Information om skydningen vil ligeledes fremgå af Garderbladet og på De Danske 
Garderforeningers hjemmeside. 

 
2. Resultatlister. 

 
a. Resultatliste vil efter afsluttet skydning blive udsendt pr. e-mail til alle deltagende 

garderforeninger. 
 

b. Resultatliste vil ligeledes fremgå af De Danske Garderforeningers hjemmeside. 
 

3. Præmiering 
 

a. Individuel præmiering fastsættes af Skydeudvalget. 
 

b. Landsskydning 15 m 
 

1. Pokaler og individuelle præmier udleveres normalt i forbindelse med 
førstkommende Repræsentantskabsmøde. 
 

2. Skydeudvalget sørger for gravering af pokaler inden udlevering. 
 

3. Pokaler afleveres til formanden for skydeudvalget senest 15. maj, således at 
de kan klargøres til udlevering ved Repræsentantskabsmødet. 

 
c. Landsskydning 200 m 

 
1. Pokaler udleveres normalt i forbindelse med førstkommende 

Repræsentantskabsmøde. 
 

2. Faneplader og riffelplader tilstræbes udsendt til garderforeningerne inden jul 
efter afholdelse af skydningen. 
 

3. Skydeudvalget sørger for gravering af pokaler og riffelplader inden udlevering. 
 

4. Pokaler afleveres til formanden for skydeudvalget senest 15. maj, således at 
de kan klargøres til udlevering ved Repræsentantskabsmødet. 

 
d. Gardernes Individuelle Landsmesterskaber 

 
1. Pokaler og individuelle præmier udleveres ved arrangementets afslutning. 

 
2. Gravering vil først ske forud for kommende års skydning, og vil ske ved 

Skydeudvalgets foranstaltning. 
 

3. Pokaler afleveres til formanden for skydeudvalget senest 1. august, således at 
de kan klargøres til udlevering i forbindelse med den kommende skydning. 

 
e. Øvrigt 

 
1. Præsidiets Skydeudvalg støtter de lokale garderforeninger med råd og vejledning 

vedrørende skydning. 
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2. Præsidiets Skydeudvalg varetager De Danske Garderforeningers interesser inden for 
skydning over for relevante landsdækkende organisationer. 

 
 
 

f. Skydeudvalgsmøde 
 

Præsidiets Skydeudvalg afholder et årligt skydeudvalgsmøde med henblik på at evaluere 
sidste års skydninger og planlægge det kommende års skydninger. 


