
JANUAR 2013 
 

DE DANSKE GARDERFORENINGER 
 

15 M LANDSSKYDNING 
 

PROPOSITIONER 
 
 

 
INDLEDNING 
Landsskydning på 15 m oprettedes i 1963 som holdskydning og med samtidig kåring af 
bedste skytte som landsskytte. 
 
 
TIDSPUNKT 
Skydningen afholdes årligt i perioden januar til april. Skiver udsendes af Præsidiets 
Skydeudvalg ultimo december/primo januar, og returneres af garderforeningerne senest 
10. april. 
 
 
TILMELDING 
Præsidiets Skydeudvalg udsender i november information om den forestående 
Landsskydning på 15 m til alle foreninger. Samtidig hermed tilsendes tilmeldingsblanket 
for bestilling af skydeskiver. 
 
Foreningerne sender hurtigst muligt skivebestilling til egen Regionsskydeleder, som 
herefter fremsender det ønskede antal skiver. 
 
 
DELTAGELSE 
Alle gardere kan uanset medlemskab af en garderforening deltage i De Danske 
Garderforeningers Landsskydning på 15 m. 
 
Deltagelse kan ske som enten seniorskytte eller veteranskytte. 
 
En garderforening kan tilmelde et ubegrænset antal skytter, der alle vil deltage i individuel 
konkurrence. 
 
Seniorskytte 
Som seniorskytte deltager skytter, der ikke er fyldt 55 år i foregående kalenderår, eller 
skytter, der er fyldt 55 år, men på trods heraf vælger at deltage som senior. Det er således 
muligt for alle skytter at deltage som seniorskytte. 
 
Veteranskytte 
Som veteranskytte deltager man som ”veteranskytte 1” eller ”veteranskytte 2”. 

 Veteranskytte 1. Skytter der er fyldt 55 år i foregående kalenderår. 

 Veteranskytte 2. Skytter der er fyldt 65 år i foregående kalenderår. 
 
 



JANUAR 2013 
 

AFVIKLING 
Skiver Der skydes på skiver jf. DDS bestemmelser. 

 
  Skiverne tilsendes foreningerne fra Præsidiets Skydeudvalg. 

 
Skiverne er fortløbende nummererede og skal skydes til i 
nummerorden (laveste nummer først) således, at der ved 
bedømmelse kan fastslås, i hvilken rækkefølge skuddene er 
afgivet. 
 
Der skydes kun ét skud til hver ”plet”. Såfremt der er mere end ét 
skud i en ”plet”, undlades der at skyde til næste ”plet”, således at 
der i alt skydes 20 gældende skud. Ved mere end 20 skud i 
skivesættet fratrækkes ”bedste skud” for hver skud mere end 20. 

 
Afstand 15 m. 
 
Skydestilling Seniorer Albuestøtte og rem må anvendes. 

Veteraner Geværstøtte eller albuestøtte må anvendes. Ved 
albuestøtte må rem anvendes. 

 
Antal skud Prøveskud Ubegrænset 

Gældende 20 skud 
 
Bedømmelse. Bedømmelse af skiver foretages af Præsidiets Skydeudvalg. 

Foreningerne må ikke påføre point på skiverne eller anvende 
dorn til måling af skud. 

 
DDS skyttebog Ved tvivlspørgsmål, hvor dette ikke er anført i nærværende 

propositioner, vedrørende skydningen henvises til DDS 
skyttebog. 

 
 
HOLDSAMMENSÆTNING 
Seniorer. 
Et hold består af 3 skytter, og inddeling i 3-mands hold foretages af Præsidiets 
Skydeudvalg efter bedømmelse af skiverne. 
 
Veteraner. 

 Et hold består af 3 skytter. Inddeling i 3-mands hold foretages af Præsidiets 
Skydeudvalg efter bedømmelse af skiverne.  

 Såfremt der efter inddeling af en forenings skytter i 3-mands hold er skytter tilbage, 
som ikke er placeret i hold, må veteran 1 skytter og veteran 2 skytter supplere 
hinanden i holdinddeling for herved at opnå størst muligt antal deltagende veteranhold 
under overholdelse af følgende retningslinier: 

 Veteran 1 hold må bestå af to veteran 1 skytter og en veteran 2 skytte. 

 Veterans 2 hold må bestå af to veteran 2 skytter og en veteran 1 skytte. 
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 Såfremt en veteranskytte deltager på et blandet hold, vil skytten stadig figurere 
individuelt i resultatlisten i den række, som skyttens alder berettiger til. 

 
 
SKYDESKIVER OG DELTAGERLISTE 
Skydeskiver. 
Første skive i et skivesæt påføres følgende oplysninger: 

 Foreningens navn 

 Skyttens navn. 

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

 Skyttens fødselsdato og –år (kun veteranskytter). 
 

Deltagerliste 
Foreningerne udfylder deltagerlisten inden skiverne tilsendes Regionsskydelederen. 
Deltagerlisten påføres følgende oplysninger: 

 Foreningens navn og nummer 

 Skivesættes nummer 

 Skyttens navn. 

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

 Skyttens fødselsdato og –år (kun veteranskytter). 
 
For den efterfølgende pointgivning, inddeling i hold og udarbejdelse af resultatliste er det 
væsentligt, at alle ovenfor anførte oplysninger er påført, samt at de er påført korrekt. 
 
Alle skivesæt og deltagerlister skal returneres senest 10. april 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. 
 
 
KONTROL 
Skydningen skal overvåges af en kontrollant, som er uafhængig af skydelederen. 
Kontrollanten afgør eventuelle tvivlspørgsmål, og kontrollantens afgørelse er inappellabel. 
 
 
DIVISIONSINDDELING 
Seniorhold 

 Alle divisioner er på 8 hold. 

 Holdene indplaceres jævnfør det opnåede/skudte holdresultat.  

 Indplacering i divisioner sker således: 

 1. Division: Nr. 1 – 8. 

 2. Division: Nr. 9 – 16 

 3. Division: Nr. 17 – 24 

 4. Division: Nr. 25 – 32 
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 5. Division: Nr. 33 – 40 

 6. Division: Nr. 41 – 48 

 7. Division: Nr. 49 – 56 
 
Veteranhold 

 Veteranhold skyder i egen division som ”veteran 1” eller ”veteran 2”. 

 Alle deltagende veteran 1 hold skyder i samme division og alle deltagende veteran 2 
hold skyder i samme division. 

 Det hold der opnår størst point vinder respektive division. 
 

 
PRÆMIERING 
Divisioner 

 1. division Præsidiets sølvpokal + 1 faneplade 

 2. division Præsidiets sølvpokal + 1 faneplade 

 3. division Præsidiets sølvpokal + 1 faneplade 

 4. division Præsidiets sølvpokal + 1 faneplade 

 5. division Præsidiets sølvpokal + 1 faneplade 

 6. division Præsidiets sølvpokal + 1 faneplade 

 7. division Præsidiets lågkrus + 1 faneplade 

 Veteran 1 Præsidiets lågkrus + 1 faneplade 

 Veteran 2 Orlik pokalen + erindringsbæger 
 
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 seniorskytte – Landsskytten - modtager en graveret riffelplade. 

 De bedste 20 % af deltagende seniorskytter modtager hver en graveret riffelplade. 
 
Veteranskytter 
De bedste 20 % af deltagende veteran 1 og veteran 2 skytter præmieres efter Præsidiets 
Skydeudvalgs bestemmelse. 
 
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. 2003 – 1994, 1993 – 
1984, hvorved tiårsgrupperne vil ændre sammensætning fra år til år. Bedste skytte inden 
for hver tiårsgruppe modtager en graveret riffelplade.  
 



JANUAR 2013 
 

Flest deltagende hold 
Den forening der sammenlagt deltager med flest hold præmieres efter Præsidiets 
Skydeudvalgs bestemmelse. 
 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af Landsskydningen på 15 m vil endvidere blive bragt i 
Garderbladet.  
 
 
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 15 m. 
Indskud for deltagende skytter indbetales senest som anført i Skydeudvalgets invitation til 
deltagelse i Landsskydningen. 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. 


