Skole DM i Skydning - Tips til afvikling

Gode tips til afvikling af skole DM
Aftal med naboskytteforeninger, hvis der er skoler, som kan høre til begge steder, om hvem der tager sig af skolen.
Kontakt skolen allerede i starten af juni måned, hvor de har fået materiale gennem Dansk Skoleidræt, og brug DGI
Skydnings materiale til skolen - plakat og flyer til eleverne. Du kan få ekstra materiale på dit landsdelskontor
Aftale evt. et besøg i klassen - det skaber større interesse end et brev
Bed tidligere deltagere om at skrive om deres oplevelser med Skole DM i skolebladet eller intranettet
Kontakt forældrerådet, hvis skolen ikke vil være med
Invitere 4. klasse på skydebanen, så de er klar i 5. klasse
Hvis muligt, så afvikl træningen i skoletiden, så hele klassen kommer med. Erfaringsmæssigt har det givet væsentligt
flere deltagere end træning efter skoletid, men det kræver at I har hjælpere til rådighed i dagtimerne - det tager ca. 2
timer at køre en klasse igennem
Kan det ikke lade sig gøre i skoletiden, så prøv om I kan flytte træningen til sidst på eftermiddagen, først på aftenen
eller måske i weekenden.
Invitere også forældrene til at komme så de ved selvsyn kan opleve, at der er styr på sikkerheden i foreningen.
Eleverne skal min. på skydebanen 3 gange, det kunne evt. foregå på denne måde:

1. gang = træning
Fælles gennemgang for alle i opholdslokalet af
Sikkerhedsregler
Riflens opbygning med fokus på sigte og aftræk
Skydestilling
Generel info om skydningens afvikling
Derefter skydes 10 - 20 skud på skydebanen med fokus på
Skydestilling
Stå ens og stille
Sigte og eftersigte
Aftræk

2. gang = træning
Start med at genopfriske, hvad vi lærte sidst.
Derefter skydes 15-25 skud på skydebanen med fokus på
Åndedræt
Den gode skudafvikling
Fokus og koncentration

3. gang = gældende skydning

Skole DM i Skydning - Regler

Holdsammensætning
Skole DM er for 5. klassetrin, og der skal 4 elever fra samme klasse til et hold.
Fra indledende runde og til finalerne må der kun ændres på holdene i tilfælde af sygdom eller evt. afbud fra eleven.
Er der overskydende elever i en klasse, må et hold suppleres op til 4 med elever fra et andet hold. MEN den samme
elev kan maks. skyde på 2 hold, og han/hun skal skyde 2 skydninger - en for hvert hold - der kan tælle med i
holdresultatet.

Konkurrenceregler
Skyttebogens klasseprogram på 15 m riffel for børn gælder i alle runder:
Ubegrænset antal prøveskud
20 gældende skud på M84 skiver
Skydetid: 30 min. inkl. prøveskud
Skydestilling: Stående med anlæg og albuestøtte
Der må ikke bruges skydejakker.

Indledende runde
Der er en deltagergave og en diplomskive til alle deltagende elever. Dette udleveres fra landsdelskontoret, som får
materialerne ca. medio september.
Diplomskiven kan evt. bruges til den første træningsgang, så eleven har noget at vise frem.
Såfremt der skydes på elektronisk anlæg i foreningen, kan der downloades en fil med diplomskive fra Skole DM's
hjemmeside: www.dgi.dk/skoledmskydning.
Konceptet lægger op til, at eleverne træner i foreningen 3 gange, men det står foreningen frit for at give eleverne ekstra
træning, hvis man gerne vil det.
Det aftales på forhånd, hvilken skydning der skal være den gældende skydning. Holdene kan sættes efter skytterne
har skudt deres gældende skydning. De gældende resultater indrapporteres til landsdelskontoret, der laver en samlet
resultatliste for landsdelen. Din landsdel fastsætter afleveringsfristen for de indledende resultater.
Du finder en fil til resultatindberetning på dgi.dk/skoledmskydning

Patroner og skiver
Foreningen skal selv stille ammunition og skiver til rådighed i den indledende runde.
I finalerunderne (landsdelsfinalen og landsfinalen) skal foreningen medbringe ammunition.
Bemærk, landsfinalen skydes på papskiver med ét skud i hver skivetegning.

Skole DM i Skydning - Finaler

Landsdelsfinale
I hver landsdel afvikles der en finale for de bedste hold i landsdelen baseret på resultatlisten fra den indledende runde.
Din landsdel definerer, hvor mange hold - minimum 20 hold - der skal deltage i landsdelsfinalen.
Landsdelsfinalerne, der afholdes af din lokale landsdel, afholdes på samme dato overalt i Danmark:
23. november 2019.
Landsdelen indkalder de hold, der skal deltage i landsdelsfinalen via den skytteforening, holdet har skudt i.
De 2-3 bedste hold fra hver landsdel går videre til landsfinalen. Antallet af hold, der kvalificerer sig til Landsfinalen fra
den enkelte landsdel, afhænger af landsdelens holdantal fra året før. Antallet kendes af landsdelen inden finalen.
Til landsdelsfinalen kan en elev kun deltage på ét hold.
Der kan godt deltage flere hold fra samme klasse i en landsdelsfinale.
Skal en skytte udskiftes, skal skytten komme fra samme klasse OG have deltaget i den indledende runde.

Landsfinale
Landsfinalen afholdes i Vingsted
30. november 2019.
Alle hold skyder en hovedskydning. Herefter findes de 5 finalister - samt hold med samme antal point som nr. 5.
Reglerne er de samme som til DM på 15 m riffel for foreningshold - dog laves der kun 1 samlet resultatregistrering af
holdene for ikke at lægge pres på skytterne.

Præmier
I landsfinalen er der medaljer til de 3 bedste hold.
Der er en gave samt et diplom til alle deltagerne og deres respektive skoler.
Der er kun gaver og medaljer til deltagerne på holdet, ikke til evt. reserver.
Der er følgende pengegaver til de 5 bedste hold:
Nr. 1: 8.000kr.
Nr. 2: 5.000 kr.
Nr. 3: 3.000 kr.
Nr. 4 og 5: 1.500 kr.
Blandt de hold, der ikke nåede finalen, OG som er fuldtalligt ved præmieoverrækkelsen, trækkes lod om 1.000 kr.

Skole DM i Skydning - Tidsplan & Tilskud

Tidsplan
Maj-juni
Dansk Skoleidræt sender foldere til lærere via blandet "Idræt i Skolen".
DGI Skydning sender infomateriale til landsdelskontorerne.
Landsdelene sender infomaterialet til foreningerne.

Maj-september
Skoler og skytteforeninger kontakter hinanden for at aftale detagelse.
Fra medio september kan foreningerne afhente deltagergaver og diplomskiver til viderefordeling hos
landsdelskontoret.

September-primo november
Uge 36-44 eleverne træner på skydebanen hos foreningerne.
Eleverne skyder den gældende skydning og resultaterne sendes til landsdelskontoret.
Landsdelene laver samlet resultatliste for alle deltagende hold i landsdelen.
Landsdelene indkalder til landsdelsfinale

23. november
Afholdelse af landsdelsfinalen.
Landsdelen sender resultatlisten fra landsdelsfinalen til DGI Skydning straks efter finalen og senest 25. november.

30. november
Afholdelse af landsfinalen i Vingsted.

December
8. december - sidste frist for indsendelse af rejsetilskud til de hold, der har deltaget i landsfinalen.
Udbetaling af tilskud til deltagende foreninger.

Tilskud
Foreningen modtager kr. 125 pr. fuldtallige hold, der har deltaget i Skole DM.
Hold, der deltager i landsfinalen, kan få kørselsgodtgørelse efter statens laveste takst samt evt. færgeoverfart eller
bropenge (maks. 2 biler/hold). For Bornholm gælder særlige regler.

Skole DM i Skydning - Tips til fastholdelse

Gode tips til at fastholde skoleeleverne
Deltager din forening i Skole DM i Skydning, er det en oplagt mulighed for at kapre nye medlemmer til foreningen, men
det kræver en ekstra indsats fra jeres side at fastholde skoleeleverne.
Nedenfor finder du nogle gode ideer, du kan plukke af.
Det vigtigste er at gøre det attraktivt at komme og skyde i foreningen, når Skole DM er slut - tilbyd f.eks. eleven et billigt
medlemsskab resten af sæsonen (se Skole DM's hjemmeside), alternativt giv dem et gavekort til et antal gratis
skydninger. HUSK et barnemedlem i 3 måneder udløser tilskud fra kommunen.
Lav et mini introforløb for den/de elev/er, der kommer efter Skole DM, se mere på Skole DM's hjemmeside
Lav en flot lille folder til eleverne, der fortæller:
hvordan eleven kommer i gang med at skyde
træningstider, kontingent og priser
lidt om, hvorfor det er sjovt at gå til skydning hos jer, få evt. en børneskytte til at fortælle om det
lidt om jeres forening
Husk at tilpasse sproget og informationerne til en 5. klasses elev. Giv dem folderen sammen med deltagergaven og
diplomskiven
Lav en informationsseddel til forældrene, der fortæller noget om, hvad skydning er, hvad Skole DM i Skydning er, og
hvad deres barn kan forvente ved at deltage. Se mere på Skole DM's hjemmeside.
Invitere klassen til et stævne - det kunne f.eks. være et stævne I afholder sammen med en anden skytteforening, der
også deltager i Skole DM. Stævnet kan bruges som en slags træning i at deltage i konkurrencer, hvor hovedbudskabet
er: at være med.
Er der flere skoler i byen eller kommunen, kan I evt. lave en konkurrence mellem skolerne, hvor I kårer byens eller
kommunens bedste hold. Gør det ekstra festligt ved at oprette en vandrepokal, uddele diplomer eller medaljer .
Få hurtigt nye medlemmer med til stævner og turneringer, så de får oplevelsen af at konkurrere med andre.
MEN ALLERVIGTIGST:
Tag jer god tid til hver enkelt elev og snak en masse med dem, så de føler sig trygge og set.
En god og lærerig dag for børnene, vil motivere dem til at komme igen.
Held og lykke med de unge mennesker.

