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200 M - LIGGENDE SKYDESTILLING 
 

 
 
INDLEDNING 
Individuelt landsmesterskab på 200 m liggende skydestilling blev oprettet i 1965 for at give 
garderskytter lejlighed til at mødes og konkurrere under ens forhold og samtidig hermed 
give dem lejlighed til at genopfriske gamle garderminder. I 1995 besluttedes at oprette en 
veteranklasse, hvori kunne deltage gamle gardere, der året forinden var fyldt 55 år. 
 
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 200 m liggende skydestilling. 
 
Deltagelse kan ske som enten seniorskytte eller veteranskytte. Seniorskytter inddeles i 
klasser efter tidligere opnåede resultater. 
 
Seniorskytte 
Som seniorskytte deltager skytter, der endnu ikke er fyldt 55 år, eller skytter, der er fyldt 55 
år i det foregående kalender år, men på trods heraf vælger at deltage som senior. Det er 
således muligt for alle skytter at deltage som seniorskytte. 
 
Veteranskytte 
Veteranskytter deltager i egen veteranrække.  
Veteranskytter skal være fyldt 55 år i foregående kalenderår. 
 
AFVIKLING 
Gardernes individuelle landsmesterskab på 200 liggende gennemføres med en 
hovedskydning og en mesterskabsskydning. 
 
Hovedskydning. I hovedskydningen deltager alle tilmeldte skytter. 
 
Mesterskabsskydning. I mesterskabsskydningen deltager de skytter, som opnår de 10 
bedste resultater, samt skytter der opnår samme point som nr. 10. 
 
Hovedskydning og mesterskabsskydning er ens og gennemføres jf. nedenstående:  
 
Klasseinddeling Deltagende skytter inddeles i klasser i forhold til tidligere 

skyderesultater. Inddeling foretages af præsidiets skydeudvalg. 
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 200 m. 
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Skydestilling Liggende uden anlæg (gælder såvel seniorer som veteraner). 
 
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. 

 
KLASSEINDDELING 
Seniorer Klasse A 145 – 150 point. 
 Klasse B 138 – 144 point 
 Klasse C     0 – 137 point 
 
Veteraner Alle veteraner skyder i samme klasse. 
 
Inddeling i klasser sker således: 
Har en skytte tidligere deltaget i gardernes individuelle landsmesterskaber sker 
indrangering i klasse i forhold til tidligere opnåede resultater. 
 
Deltager en skytte første gang, og har skytten tidligere deltaget i Gardernes 
Landsskydning på 200 m, er gennemsnittet af skyttens seneste 3 opnåede resultater 
gældende for indrangering. Har skytten ikke opnået 3 resultater indrangeres skytten i 
forhold til gennemsnittet af opnåede resultater. 
 
Deltager en skytte for første gang, og har skytten ikke tidligere deltaget i Gardernes 
Landsskydning på 200 m, indrangeres skytten i klasse C, med mindre skytten ønsker at 
skyde i klasse A eller B. 
 
Oprykning. Oprykning sker, når skytten ved 2 på hinanden følgende deltagelser har 
opnået et resultat, som berettiger til en højere klasse. 
 
Nedrykning. Nedrykning sker, når skytten ved 2 på hinanden følgende deltagelser ikke har 
opnået et resultat, som udgør minimumskravet for den pågældende klasse. 
 
MESTERSKAB 
Individuel landsmester er den skytte der opnår største point efter hoved- og 
mesterskabsskydning sammenlagt. 
 
I mesterskabsskydningen kan deltager både seniorskytter og veteranskytter. 
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Opnåelse af højere point i mesterskabsrunden end i hovedskydningen (at skyde sig op) 
placerer bedre, end lavere point i mesterskabsrunden i forhold til hovedskydningen (at 
skyde sig ned). 

 Bedste pointsum i mesterskabsskydningen (skyderesultat med x-10’ere). 

 Flest antal x-10 ere sammenlagt i hoved- og mesterskabsskydning. 
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 Flest antal 10’ere sammenlagt i hoved- og mesterskabsskydning. 

 Bedste sidste skud, bedste næstsidste skud o.s.v. i mesterskabsskydningen. 

 Bedste sidste skud, bedste næstsidste skud o.s.v. i hovedskydningen. 
 
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. 
 
PRÆMIERING 
Hovedskydningen. Præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse til nr. 1, 2 
og 3 i hver klasse. 
 
Mesterskabsskydning. Præmiering sker således: 
Nr. 1 Pokal og riffelplade 
Nr. 2 Riffelplade 
Nr. 3 Riffelplade 
 
MESTERSKABSPOKAL 
Pokalen er en vandrepokal og vindes for 1 år ad gangen. 
 
Pokalen er evigt vandrende og kan ikke vindes til ejendom. 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af landsmesterskaberne på 200 m vil endvidere blive bragt 
i Garderbladet.  
 
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 gardernes individuelle 
landsmesterskaber på 200 m. 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. 
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200 M 3-STILLINGER 
 
 
 

INDLEDNING 
Individuelt landsmesterskab på 200 m i 3-stillinger blev oprettet i 1967 efter ønske fra 
garderskytterne, som deltog i de individuelle landsmesterskaber på 200 m liggende, idet 
man ønskede at fremme stillingsskydningen. 
 
 
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 200 m i 3-stillinger. 
 
Deltagelse sker uanset alder i samme række, der inddeles i klasser. 
 
 
AFVIKLING 
Gardernes individuelle landsmesterskab på 200 i 3-stillinger gennemføres med en 
hovedskydning og en mesterskabsskydning. 
 
Hovedskydning. I hovedskydningen deltager alle tilmeldte skytter. 
 
Mesterskabsskydning. I mesterskabsskydningen deltager de skytter, som opnår de 10 
bedste resultater, samt skytter der opnår samme point som nr. 10. 
 
Hovedskydning og mesterskabsskydning er ens og gennemføres jf. nedenstående:  
 
Klasseinddeling Deltagende skytter inddeles i klasser i forhold til tidligere 

skyderesultater. Inddeling foretages af præsidiets skydeudvalg. 
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 200 m. 
 
Skydestilling Der skydes 5 skud i hver skydestilling; liggende (uden anlæg), 

knælende og stående. Rækkefølge vælges af skytten. Ved 
stillingsskifte meddeles dette til skydeleder/banekommandør. 

 
Antal skud Prøveskud Ubegrænset 

Gældende 15 skud 
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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. 

 
 
KLASSEINDDELING 
Seniorer Klasse A 135 – 150 point. 
 Klasse B 125 – 134 point 
 Klasse C     0 – 124 point 
 
Inddeling i klasser sker således: 
Har en skytte tidligere deltaget i gardernes individuelle landsmesterskaber på 200 m i 3-
stillinger sker indrangering i klasse i forhold til tidligere opnåede resultater. 
 
Deltager en skytte for første gang, indrangeres skytten i klasse C, med mindre skytten 
ønsker at skyde i klasse A eller B. 
 
Oprykning. Oprykning sker, når skytten ved 2 på hinanden følgende deltagelser har 
opnået et resultat, som berettiger til en højere klasse. 
 
Nedrykning. Nedrykning sker, når skytten ved 2 på hinanden følgende deltagelser ikke har 
opnået et resultat, som udgør minimumskravet for den pågældende klasse. 
 
 
MESTERSKAB 
Individuel landsmester er den skytte der opnår største point efter hoved- og 
mesterskabsskydning sammenlagt. 
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Opnåelse af højere point i mesterskabsrunden end i hovedskydningen (at skyde sig op) 
placerer bedre end ved lavere point i mesterskabsrunden end i hovedskydningen (at 
skyde sig ned). 

 Bedste pointsum i mesterskabsskydningen (skyderesultat med x-10’ere). 

 Flest antal x-10 ere sammenlagt i hoved- og mesterskabsskydning. 

 Flest antal 10’ere sammenlagt i hoved- og mesterskabsskydning. 

 Bedste stående serie, herefter bedste knælende serie og herefter bedste liggende 
serie i mesterskabsskydningen. 

 Bedste ”bagskud” i mesterskabsskydningen. 

 Bedste ”bagskud” i hovedskydningen. 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med de af De Danske Skytteforeninger godkendte våben. 
 
 
KONTROL 
Skydelederen afgør eventuelle tvivlspørgsmål, og skydelederens afgørelse er inappellabel. 
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PRÆMIERING 
Hovedskydningen. Præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse til nr. 1, 2 
og 3 i hver klasse. 
 
Mesterskabsskydning. Præmiering sker således: 
Nr. 1 Pokal og riffelplade 
Nr. 2 Riffelplade 
Nr. 3 Riffelplade 
 
 
MESTERSKABSPOKAL 
Pokalen er en vandrepokal og vindes for 1 år ad gangen. 
 
Pokalen vindes til ejendom, såfremt en skytte vinder den 3 gange i træk eller 5 gange i alt. 
 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af landsmesterskaberne på 200 m i 3-stillinger vil 
endvidere blive bragt i Garderbladet.  
 
 
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 gardernes individuelle 
landsmesterskaber på 200 m i 3-stillinger. 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. 
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200 M LIGGENDE FOR TJENESTEGØRENDE GARDERE 
 
 
 

INDLEDNING 
Skydning i egen række på 200 m liggende for tjenestegørende gardere blev indført for at 
give garderne lejlighed til en indbyrdes kapskydning i forbindelse med deltagelse i De 
Danske Garderforeningers individuelle landsmesterskaber på 200 m. 
 
 
TIDSPUNKT 
Tidspunkt for afholdelse af skydningen fastsættes af Præsidiets Skydeudvalg 
 
 
TILMELDING 
De Danske Garderforeninger Præsidium fremsender invitation til Den Kongelige Livgarde 
om deltagelse af et skydehold på op til 15 gardere i god til forud for afvikling af 
landsmesterskaberne. 
 
 
AFVIKLING 
De tjenestegørende garderes skydning gennemføres som én skydning jf. nedenstående:  
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 200 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. 

 
PLACERING 
Vinder er den skytter der opnår bedste resultat. Øvrige placeres efterfølgende i forhold til 
opnåede resultater.  
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Flest antal x-10’ere. 

 Flest antal 10’ere. 

 Bedste sidste skud, bedste næstsidste skud o.s.v. 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med det til enhver tid værende tjenestegevær for Den Kongelige Livgarde. 
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KONTROL 
Skydningen skal overvåges af en kontrollant, som er ansvarlig for overholdelse af korrekt 
våbenbetjening og sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af tjenestegevær. 
 
 
PRÆMIERING 
Præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse. 
 
 
FORMIDLING AF RESULTATER 
Præsidiets Skydeudvalg udarbejder resultatliste, som efterfølgende udsendes til alle 
deltagende foreninger. Resultat af gardernes skydning på 200 m vil endvidere blive bragt i 
Garderbladet.  
 
 
OMKOSTNINGER 
Samtlige udgifter til såvel træning som til selve kapskydningen afholdes af Den Kongelige 
Livgarde. 
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JØRGEN NORMANNS VANDREPOKAL 
 

 
 
INDLEDNING 
Skydning om ”Jørgen Normanns Vandrepokal” blev indført i 1991, hvor 250-MAJ/52 
udsatte et af Den Kongelige Livgardes 325 års jubilæumskrus som vandrepræmie til 
anvendelse i forbindelse med Gardernes Individuelle Landsmesterskaber på 200 m.  
 
 
DELTAGELSE 
Alle gardere kan uanset medlemskab af en garderforening deltage i skydningen om 
Jørgen Normanns Vandrepokal. 
 
Alle skytter deltager i samme række. 
 
 
AFVIKLING 
Skydning om Jørgen Normanns Vandrepokal sker i forbindelse med afvikling af Gardernes 
individuelle landsmesterskab på 200 m. 
 
Skydningen gennemføres jf. nedenstående:  
 
Skiver Der skydes på 10-delt ringskive jf. DDS bestemmelser. 

 
Afstand 200 m. 
 
Skydestilling Liggende uden anlæg. 
 
Antal skud Prøveskud max. 5 skud. 

Gældende 10 skud 
 

Skydetid 20 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. 

 
 
INDSKUD 
Indskud for deltagelse i skydning til Normann Pokalen fastsættes af præsidiets 
skydeudvalg. 
 
 
VÅBEN 
Der skydes med det til enhver tid værende tjenestegevær for Den Kongelige Livgarde. 
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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. 
 
Ved pointlighed afgøres placering således: 

 Flest antal x-10 ere. 

 Flest antal 10’ere. 

 Bedste sidste skud, bedste næstsidste skud o.s.v. 
 
 
PRÆMIERING 
Præmiering sker efter præsidiets skydeudvalgs bestemmelse til nr. 1, 2 og 3, idet dog 
vinderen modtager Jørgen Normanns Vandrepokal for det kommende år. 
 
 
SÆRLIGE FORHOLD 
Skydning til Normann Pokalen sker kun såfremt, der i forbindelse med afvikling af 
Gardernes Individuelle Landsmesterskaber på 200 m deltager et hold fra Den Kongelige 
Livgarde. Præsidiets skydeudvalg vil forud for afvikling af de individuelle 
landsmesterskaber invitere Den Kongelige Livgarder til at deltage mede et hold samt 
koordinere gennemførelse af skydningen om Jørgen Normanns Vandrepokale med Den 
Kongelige Livgarde. 
 
 
OPHØR 
Ved ophør af Gardernes Individuelle Landsmesterskaber vil Jørgen Normanns 
Vandrepokal bero ved De Danske Garderforeningers Præsidium indtil muligheden for 
genoptagelse af skydningen foreligger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


