
 
 

 
Kære Garderkammerater 
 
Præsidiets Skydeudvalg har hermed fornøjelsen at invitere alle foreninger under De Danske 
Garderforeninger til at deltage i Landsskydning på 15 m 2023. Vi håber således, at se din forening 
blandt årets deltagere. 
 
Landsskydningen gennemføres i perioden1. januar – 31. marts, og den kan skydes som en 
hjemmebaneskydning.  
 
Der skydes i veteranrække og seniorrække efter alder. 
• Senior. Alle der ikke er fyldt 55 år (endnu) skyder i denne klasse. Skytter der er fyldt 55 år, 

men ønsker at skyde som senior, kan deltage som senior - i så fald kan de dog ikke også 
deltage som veteranskytte. Skydestilling for seniorer svarer til ”Åben klasse” inden for 
skytteforeningerne, hvilket vil sige, at overkroppen må berøre/ligge på skydebordet, samt at 
der må skydes med albuestøtte og geværrem. Geværstøtte må ikke anvendes. 

 

• Veteranklassen. Veteranklassen er opdelt i veteran 1 og veteran 2. 
• Veteran 1: Skytten skal være fyldt 55 år i foregående kalenderår (2022). 
• Veteran 2: Skytten skal være fyldt 65 år i foregående kalenderår (2022). 

For begge veteranklasser gælder, at der må skydes med anlæg. Dette vil sige, at der enten 
må skydes med albuestøtte og rem, eller med geværstøtte uden brug af rem og albuestøtte. 
Der må ikke kombineres med albuestøtte og geværstøtte. 

 
Skydekort og deltagerlister udfyldes med let læselig skrift i alle rubrikker, med følgende anført: 
• Skyttens indkaldelsesmåned og indkaldelsesår (f.eks. NOV 55). 
• Skyttens for- og efternavn (skriv hele navnet og ikke blot forbogstaver og efternavn). 
• Foreningens navn. 
• For veteranskytter tillige fødselsdato og –år. 

 
Indkaldelsesmåned og – år samt skyttens navn er nødvendige for at resultater registreres 
korrekt. Indkaldelsesmåned og indkaldelsesår skal oplyses på hver enkelt deltager. Alle gamle 
gardere har et fornavn, så skriv venligst både for og efternavn på skytten, og ikke blot et par 
forbogstaver.  
 
Holdstørrelse er 3 gardere pr. hold. Sammensætning af hold foretages af Skydeudvalget. 
 
Endelig resultatliste for Landsskydning samt evt. riffelplader vil blive fordelt ved DG 
repræsentantskabsmøde, samt lagt ud på De Danske Garderforeningers hjemmeside. 
 
Betaling for deltagelse er igen i år på 25, - kr. pr deltagende skytte. Beløbet indbetales til De 
Danske Garderforeninger på bankkonto: 2105 – 0105 884 923, og det bedes indbetalt ikke senere 
end 10. april. Husk at give din kasserer besked om antal deltagere. 
 
Har du spørgsmål til Landsskydningen på 15 m, er du velkommen til at kontakte enten din 
regionsskydeleder eller undertegnede, hvilket kan ske på mail stoltenborg@mail.dk eller telefon 
8161 2073. 
 
Med Garderhilsen 
Jan Stoltenborg/Præsidiets Skydeudvalg 
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