
Skole DM i Skydning 2018

Læs mere på dgi.dk/skoledmskydning

Kom godt i 
gang med Skole 
DM i skydning
Regler, fakta og gode råd om hvordan du 
afholder turneringen i din forening

I samarbejde med
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Skole DM i skydning – et samarbejde 

mellem DGI Skydning og Dansk Skole-

idræt - har eksisteret siden 1995 og er 

et tilbud til elever på 5. klassetrin. De 

seneste mange år har 8-9000 elever 

deltaget på landsplan.

For landets mange skytteforeninger 

er det en oplagt chance for at vise 

skydeidrætten frem og gøre opmærk-

som på, at byen har et tilbud om at gå 

til skydning i fritiden. Det giver også en 

chance for at fortælle, at der er styr på 

sikkerheden, og at skydning er en idræt 

på lige fod med andre idrætstilbud.

Børn er altid en god historie i de lokale 

medier, så det er oplagt at invitere 

pressen til Skole DM i skydning. Her 

kan man slå på, at eleverne får styrket 

deres koncentration, og at skydning er 

en sport, hvor piger og drenge kæmper 

på lige fod.

Skole DM i skydning kan foregå i eller 

efter skoletiden, og det er frivilligt, om 

foreningerne ønsker at deltage. For-

eningerne skal have hjælpere, som har 

tid til at kontakte skolen og instruere 

børnene.  

Arbejdet stopper ikke med den sidste 

konkurrence i november, for her starter 

det virkelige arbejde med at få børnene 

og evt. deres forældre til at melde sig 

ind i klubben og blive medlemmer. (Få 

gode råd på side 9 og 10).

DGI Skydning opfordrer både nye og 

gamle foreninger til at deltage i Skole 

DM i skydning. Som forening kan du 

være med til at synliggøre skydeidræt-

ten, ligesom du kan reklamere for, 

at byens borgere i dit område har et 

spændende idrætstilbud, der hedder 

skydning.

Med venlig hilsen

Torben Klit Andersen

Arbejdsgruppen for Skole DM i skydning
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Målgruppe og holdsammensætning

Kun elever på 5. klassetrin kan deltage 

i turneringen. Fire elever fra samme 

klasse skal der til et hold. Kun ved fx 

sygdom må der ændres på holdene. Er 

der overskydende elever i en klasse, må 

der suppleres med elever fra et andet 

hold. Dog kan samme elev max skyde 

på to hold og skal have skudt to skyd-

ninger i den indledende runde, som kan 

tælle med i holdresultatet.

Indledende runde 

Foreningen får udleveret deltagergaver 

og diplomskiver fra landsdelskontoret. 

Materialerne er klar medio september.

Antal elever og hold opgives til lands-

delskontoret før udlevering.

Når eleverne har skudt 20 gældende 

skud, sendes resultaterne til landsdels-

kontoret, som laver en resultatliste. Find 

fil til brug for resultater på dgi.dk/sko-

ledmskydning

Landsdelen definerer, hvor mange hold 

– minimum 20 – der skal i landsdelsfina-

len. Landsdelen fastsætter afleverings-

fristen for indledende resultater. 

Finaler

Landsdelsfinale: Lørdag 17. november 

2018 skydes finaler med landsdels-

foreningerne som arrangører. Mindst 

de 20 bedste hold er udtaget fra hver 

landsdel, og de to-tre bedste fra hver 

landsdel går videre til landsfinalen. 

Landsdelsforeningerne opfordres til at 

invitere en kredsrepræsentant fra Dansk 

Skoleidræt til finalen.

Landsfinale

Lørdag 24. november 2018 skydes fina-

len i Vingsted med DGI Skydning som 

arrangør. Alle hold skyder en hoved-

skydning, inden de fem finalister findes 

(samt hold med samme antal point som 

nr. 5). Reglerne er de samme som til DM 

på 15m riffel for foreningshold, bortset 

fra at der kun laves en samlet resultatre-

gistrering af holdene for ikke at lægge 

pres på eleverne. 

Praktiske informationer  
om Skole DM i skydning

NB: Til finalen kan en elev kun deltage 

på ét hold, men der kan godt være 

flere hold fra samme klasse. Udskiftes 

en skytte, skal denne komme fra 

samme klasse og have deltaget i den 

indledende runde.

NB: Hvert hold må kun have to 

hjælpere med på banen.

NB: På forhånd aftales gældende 

skydninger, så de gældende skud er ikke 

nødvendigvis skyttens bedste resultater.
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Konkurrenceregler

Skyttebogens klasseprogram på 15m 

riffel for børn er gældende i alle runder: 

Ubegrænset antal prøveskud, 20 gæl-

dende skud på godkendte skiver – M84, 

skydetiden er 30 min. inkl. prøveskud og 

skydestillingen er: Stående med anlæg 

og albuestøtte.

Patroner og skiver

Foreningen skal stille ammunition til 

rådighed. I den indledende runde sørger 

foreningen for skiver, mens landsdelsfor-

eningen tager over i landsdelsfinalerne 

og DGI Skydning i landsfinalen. I lands-

finalen skydes der på papskiver med et 

skud i hver skivetegning.

Alle deltagerne får en diplomskive og 

deltagergave, som sendes fra lands-

delskontoret. Overskydende skiver 

og gaver returneres til DGI Skydning i 

Vingsted. Diplomskiven kan evt. bruges 

den første træningsgang, så eleven har 

noget at vise frem.

Præmier i finaler

I landsdelsfinalerne er der medaljer til 

de tre bedste hold. I landsfinalen er der 

en gave samt et diplom til alle deltagere 

og deres respektive skoler. Der er kun 

gaver og medaljer til deltager på hold, 

ikke til reserver. Derudover medaljer 

til de tre bedste hold samt 20.000 kr. i 

pengepræmier til klassekassen til de 

fem bedste hold:  

 � 8000 kr. til nr. 1, 

 � 5000 kr. til nr. 2, 

 � 3000 kr. til nr. 3, 

 � 1500 kr. til nr. 4 og 5  

Derudover er der lodtrækning om en 

check på 1000 kr. blandt de hold, der 

ikke nåede finalen og stadig er til stede 

under præmieoverrækkelsen.

7

NB: Det er ikke tilladt at bruge sky

dejakker. Resultater fra turneringen 

tæller ikke med i klassificeringen.
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Tilskud

Skytteforeningen: Til patroner og skiver 

ydes et tilskud på minimum 125 kr. til 

alle fuldtallige hold. Tilskuddet dækker 

ikke de fulde udgifter, men Skole DM 

er god markedsføring af foreningen. På 

baggrund af de indledende skydninger 

afregner DGI Skydning med landsde-

lene, som afregner med de enkelte 

foreninger.

NB: Gem skemaer med resultat-

indberetning som dokumentation.

Rejsetilskud til landsfinalen: Holdene 

får udbetalt kørselsgodtgørelse efter 

statens laveste takst samt evt. færge-

overfart eller bropenge – max to biler. 

For Bornholm gælder særlige regler.

Der ydes ikke godtgørelse, hvis indbe-

retningen modtages efter d. 2. decem-

ber 2018.

NB: DGI Skydning skal modtage re-

sultatlister fra landsdelene senest 19. 

november 2018.

Maj-juni: Dansk Skoleidræt sender 

foldere til lærere via bladet ”Idræt i sko-

len”. DGI Skydning sender info-materia-

ler til landsdelskontorerne, som sender 

det videre til foreninger, der tidligere har 

deltaget. Opfordring til landsdelsforenin-

ger: Hold infomøder med de deltagende 

skytteforeninger og udpeg en ansvarlig 

person for årets Skole DM i Skydning.

Maj-oktober: Skoler finder sammen 

med lokale skytteforeninger. I uge 36-44 

træner eleverne på skydebanen. Lands-

delsforeninger afhenter diplomskiver og 

gaver til DM Ungdom og videresender til 

foreninger.

Oktober-november: Landsdelsforenin-

ger laver resultatfiler og informerer de 

hold, der skal i landsfinalen. Landsdels-

finale: Lørdag 17. november 2018. Efter 

finalen sender landsdelene besked 

om vindere til DGI Skydning i Vingsted. 

Landsfinale: Lørdag 24. november 2018. 

DGI Skydning skal have resultatlister 

senest tirsdag 19. november 2018.

December: Udbetaling af rejsegodtgø-

relse skal indberettes via https://udbeta-

ling.dgi.dk/ senest 2. december 2018.

Udbetaling af forenings tilskud sker 

umiddelbart efter landsdelsfinalerne til 

landsdelsforeningerne. Udbetaling til 

foreninger sker via landsdelsforening.

Foreningen kan hente ekstra mate ri

aler på landsdelskontoret eller på dgi.

dk/skoledmskydning

Tidsplan
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Gode ideer til at afvikle  
Skole DM i skydning

Kontakt skoler med budskaber som: At 

Skole DM i skydning er et spændende 

idrætstilbud, som ofte giver succes til 

elever, der har dårlige erfaringer med 

holdspil. At det har en positiv effekt på 

børn med koncentrationsproblemer. At 

det er gratis, og at det kan samle klas-

sen, som har noget at være fælles om.

 �  Stem af med naboskytteforeninger, 

hvis der ligger skoler, som kan høre til 

begge steder

 �  Aftal et besøg i klassen – det skaber 

større interesse end et brev

 �  Brug DGI Skydnings materialer til 

skolerne – plakat og flyer til eleverne

 �  Bed tidligere deltagere om at skrive 

om deres oplevelser i skolebladet

 �  Hav en løbende dialog med skolerne, så 

de kan følge med i resultater og finaler

 �  Kontakt forældrerådet, hvis skolen 

ikke vil være med – her kan det være 

nødvendigt at flytte træningen til om 

aftenen, sidst på eftermiddagen eller i 

weekenden

 �  Inviter 4. klasser på skydebanen, så 

de er klar i 5. klasse 

 �  Inviter en klasse til stævne i en  

weekend

 �  Inviter også forældrene, så de ved 

selvsyn kan opleve, at der er styr på 

sikkerheden i skytteforeningerne

 �  I skoletiden kræver det, at skyttefor-

eningen har hjælpere, der kan stå 

til rådighed i dagtimerne – det tager 

omkring to timer at køre en klasse 

igennem

 �  Hvis det er muligt, opfordres der til, 

at træningen afvikles i skoletiden, så 

hele klassen kommer med. Erfarings-

mæssigt har det givet væsentligt flere 

deltagere end træning efter skoletid

 � Tænk medlemskontingent/tilbud ind 

som et tilbud til deltagerne, efter 

turneringen
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Opbygning af forløb 
med Skole DM i skydning

Konceptet og det tilskud der ydes til 

Skole DM i skydning, lægger op til at 

eleverne skal komme i foreningen 3 

gange. De første 2 gange står den på 

træning og den sidste gang skydes 

indledende runde som tæller til turnerin-

gen. Et forløb kunne eventuelt bygges 

op således: 

1 træning:

Fælles gennemgang for alle i  

opholdslokalet af

 � Sikkerhedsregler

 � Riflens opbygning med fokus på sigte 

og aftræk

 � Opbygning af skydestilling

 � Generelle info om skydningens 

afvikling 

Skydetræning på skydebanen, hvor der 

skydes 10-20 skud med fokus på

 � Opbygning af skydestilling

 � Stå ens og stille

 � Sigte, samt eftersigte

 � Aftræk 

2 træning:

Skydetræning på skydebanen, hvor der 

skydes 15-25 skud med fokus på

 � Hvad lærte vi sidst, samt genopfriske 

disse elementer

 � Åndedræt

 � Den gode skudafvikling

 � Fokus og koncentration
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Gode ideer til at 
fastholde skoleeleverne

 �  Lav en intern konkurrence mellem de 

skoler og klasser, der deltager lokalt 

– på den måde kan man kåre skolen, 

byens eller kommunens bedste hold. 

Man kan uddele pokaler og medaljer 

for at gøre det festligt

 �  Lav en flot folder, der fortæller om for-

eningen, træningstider, kontingent og 

andre relevante oplysninger. Giv dem 

folderen sammen med deltagergaven 

og diplomskiven.

 �  Giv deltagerne en ”gulerod”, så de 

har lyst til at komme forbi skyttefor-

eningen, når Skole DM i skydning er 

overstået – fx et gavekort til et antal 

gratis skydninger eller ilbud om  

medlemskab resten af sæsonen

 �  Få hurtigt de nye elever/medlemmer 

med til stævner og turneringer, så de 

får oplevelsen med at konkurrere mod 

andre

 �  Din forening kan også gå sammen 

med en eller flere naboforeninger 

om at lave et stævne kun for skole-

eleverne. Brug stævnet som en slags 

træning i at deltage i konkurrencer, 

hvor hovedbudskabet er: at være med

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Har du spørgsmål til Skole DM i skyd

ning, kan du kontakte Jakob Nielsen, 

Idrætskonsulent i DGI Skydning: 

jakob.nielsen@dgi.dk.

Læs mere på dgi.dk/skoledmskydning

KOM MED GODE IDÉER

Har du gode idéer til fastholdelse af 

elever, kan du sende dem til Jakob 

Nielsen, Idrætskonsulent i DGI Skyd

ning: jakob.nielsen@dgi.dk.

DGI er en landsdækkende organisation, 
der har fokus på at fremme breddeidrætten 
og gøre flere danskere aktive
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