Skole DM i Skydning 2022

dgi.dk/skoledmskydning

OBS - NYT KONCEPT

Praktisk info om
Skole DM i
Skydning til
foreninger
I hæftet finder du alle vigtige
informationer om Skole DM i Skydning og
hvordan jeres forening deltager.

Sæt fokus på skydning i jeres lokalområde med Skole DM i Skydning
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Velkommen til Skole DM i
Skydning 2022
Skole DM i Skydning i nye klæder
Skole DM i Skydning har kørt siden 1995 og mere end
200.000 elever fra 5. klasse har været igennem mange
lokale skytteforeninger landet over, igennem årene.
Konceptet er fast forankret i mange foreningers årshjul og
er med til at skabe synlighed om foreningen og
skydeidrætten i lokalområdet, samt med til at give et flow
at nye skytter ind i foreningen.
DGI Skydning håber derfor at mange foreninger, nye som
gamle, igen vil være med til at skabe opmærksomhed
omkring skydeidrætten og samtidig ikke gå glip af
muligheden for at tiltrække nye og flere medlemmer.
Konceptet Skole DM i Skydning er en oplagt mulighed for
at få nye potentielle medlemmer ind i foreningen og et
kæmpe udstillingsvindue i jeres lokalområde.

Nyt koncept i år
I år er konceptet blevet justeret på enkelte væsentlige
punkter, som gerne skulle være med til at få endnu flere
foreninger med, få bedre tid til afviklingen, samt gøre
økonomien bedre for foreningen.
De væsentligste ændringer:
Mulighed for også at skyde på luftriffel
Luftriffel og kal. .22 riffel skyder på samme skive altså forsat en og samme konkurrence
Seriestørrelsen reduceres til i alt 15 skud
DGI Skydning håber de nye tiltag vil give større
fleksibilitet for foreningerne og gøre at endnu flere har
mulighed for at være med.
Velkommen til Skole DM i Skydning 2022

I denne folder finder du som forening alle nødvendige
praktiske oplysninger om afholdelse af Skole DM i
Skydning - der er gode tips til:
Afviklingen
Info om holdsammensætning
Konkurrenceregler
Info om finaler
Tidsplan der giver overblik til planlægning i forhold til
tidsfrister
Gode tips til hvordan eleverne kan fastholdes i
foreningen som medlemmer efter turneringen
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Gode tips til afvikling af
Skole DM i Skydning
God fleksibilitet til at skræddersy konceptet til jeres forening
Skole DM i Skydning er et fleksibelt koncept der giver
mulighed for at den enkelte forening kan tilpasse det så
det passer ind i foreningens dagligdag og muligheder.
I skoletiden eller om eftermiddagen/aftenen
I bestemmer selv om I vil afholde Skole DM i skydning i
skoletiden eller om eftermiddagen/aftenen. Begge
muligheder har sine fordele og ulemper
Fordelene ved at afholde i skoletiden er at hele
klassen kommer afsted. De elever der ikke
umiddelbart tænker det er noget for dem, får også
prøvet skydning. Samtidig er skolen/lærerne også
aktivt involveret hvilket giver et stærkere bånd mellem
skole og forening
Fordelene ved at afholde om eftermiddagen/aftenen
kan være at det er nemmere at finde hjælpere. Der
komme kun de elever der er interesseret, dog kan
nogle elever have andre fritidsaktiviteter på
afholdelses tidspunktet
Planlæg forløbet i god tid
Skolerne planlægger allerede næste års
fagplaner/indhold i juni måned, derfor er det vigtigt, tidligt
at lægge billet ind hos skolen, såfremt 5. klasserne
inviteres ned i foreningen i skoletiden.
Kontakt skolen allerede i maj/juni måned
Aftal evt. et besøg i klassen - det skaber større
interesse end et brev
Brug DGI Skydnings materiale til skolen - plakat og
flyer til eleverne
Lav et papir med praktiske informationer om
træningsdage, tid og sted, som eleverne kan få med
hjem
Kontakt forældrerådet, hvis skolen ikke vil være med
og brug evt. Aula til at kommuniker med forældrene
Inviter 4. klasse på skydebanen inden sommerferien,
så de er klar i 5. klasse til Skole DM
Inviter også forældrene til at komme, hvis det er om
eftermiddagen/aftenen, så de ved selvsyn kan opleve,
at der er styr på sikkerheden i foreningen
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Skru ned for fokus på konkurrencen og point, og op for
fokusset på læring og den personlige udvikling
Konceptet er baseret på at eleverne kommer i foreningen
3 gange. Ved at komme flere gange i foreningen, er der
mulighed for at arbejde med de forskellige teknikker, og
langsomt lære eleverne hvad der skal til for at ramme
plet. Forslag til opbygningen af træningerne kunne være:
1. gang = træning
Start med fælles gennemgang for alle i opholdslokalet af
Sikkerhedsregler
Riflens opbygning med fokus på sigte og aftræk
Skydestilling
Generel info om skydningens afvikling
Derefter skydes 15 skud på skydebanen med fokus på
Skydestilling
Stå ens og stille
Sigte og eftersigte
Aftræk
2. gang = træning
Start med at genopfriske hvad eleverne lærte sidst.
Derefter skydes 15 skud på skydebanen med fokus på
Åndedræt
Den gode skudafvikling
Fokus og koncentration
Det er vigtigt at evaluere elevens skydning inden han/hun
går fra skydebanen. Hvad gjorde eleven godt og hvad
skal der være fokus på til næste gang. Sørg altid for at
eleven går fra skydebanen med en succesoplevelse.
3. gang = konkurrence
Sidste gang i forløbet er den gældende skydning som
skal indberettes til turneringen.
Start med at genopfriske hvad eleverne har lært de
foregående gange og hvad de skal have fokus på til den
afsluttende skydning. Gør derfor ikke et stort nummer ud
af, at det er en konkurrence de deltager i, men fokuser i
stedet for på det personlige resultat og at eleven har
udviklet sig igennem forløbet.

Regler for deltagelse i
turneringen
Alle kan være med
Skole DM i Skydning er for 5. klassetrin og er
grundlæggende en mulighed for at den enkelte elev kan
prøve at skyde. Selve konkurrencen i konceptet er en
holdkonkurrence.
Holdsammensætning
4 elever pr. hold
Hold skal bestå af elever fra samme klasse
Alle elever i klassen skal være med på et hold
Fra indledende runde og til finalerne må der kun
ændres på holdene i tilfælde af sygdom eller evt.
afbud fra eleven
Går antallet af elever i en klasse ikke op med 4, må et
hold suppleres op til de 4, med elever fra et andet hold.
Samme elev kan maksimalt skyde med på 2 hold, og
maksimalt skyde på ét hold i landsdels- og landsfinalen.
Skyder en elev på to hold, skal der skydes 2 individuelle
resultater.
Konkurrenceregler
Det er valgfrit om der skydes med luftriffel eller
salonriffel. Uanset valg af riffeltype gælder følgende:
Skive: M84 udadtælling og dornes som kal. .22 (også
for luft)
Ubegrænset antal prøveskud
15 gældende skud
Skydetid: 30 min. inkl. prøveskud
Skydestilling: Stående med anlæg og albuestøtte
Der må ikke bruges skydejakker

Tilskud
Foreningen modtager kr. 125,- pr. fuldtallige hold, der har
deltaget i Skole DM til dækning af udgifter til ammunition
og skiver. Tilskuddet er baseret på at eleverne kommer i
foreningen 3 gange og skyder min. 15 skud pr. gang.
Tilskuddet vil ikke én til én dække foreningens udgifter,
hvorfor det forudsættes at foreningen også selv
investerer i at tiltrække nye potentielle medlemmer.
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.
Indledende runde
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 landsdelen,
der laver en samlet resultatliste for landsdelen. Din
landsdel fastsætter afleveringsfristen for de indledende
resultater.
Du finder en fil til resultatindberetning på Skole DM's
hjemmeside dgi.dk/skoledmskydning

Patroner og skiver
Foreningen skal selv stille ammunition og skiver til
rådighed i de/den indledende træninger/runde.
I finalerunderne (landsdelsfinalen og landsfinalen) skal
foreningen medbringe ammunition.
Bemærk i landsfinalen skydes på papskiver med ét skud i
hver skivetegning.
DGI udleverer én diplom papskive som evt. kan bruges
ved første træning. Et elektronisk diplom kan downloades
på Skole DM's hjemmeside til brug for print af skiver fra
elektroniske markeringsanlæg.
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Tidsplan og finaler
Hvornår sker hvad
Maj-juni
Skolerne modtager bladet "Idræt i Skolen" med info
om Skole DM i Skydning
DGI Skydning sender infomateriale til
landsdelskontorerne
Landsdelene sender infomaterialet til foreningerne
Maj-september
Foreningerne kan bestille materialer i DGI Butikken i
form af plakater, flyer, vouchers og infomaterialer til
forældre og lærer
Skoler og skytteforeninger kontakter hinanden for at
aftale deltagelse
Fra ultimo september kan foreningerne få udleveret
pap diplomskiver fra landsdelen
Den enkelte landsdel fastsætter fristen for
indsendelse af resultater fra de indledende runder,
som holdes lokalt
September-primo november
Uge 36-45. eleverne træner på skydebanen hos
foreningerne
Eleverne skyder den gældende skydning og
resultaterne sendes til landsdelen
Landsdelen laver samlet resultatliste for alle
deltagende hold i landsdelen
Landsdelen indkalder til landsdelsfinale
19. november
Afholdelse af landsdelsfinalen på lokal bane i
landsdelen
26. november
Afholdelse af landsfinalen i Vingsted
December
Primo december udbetales tilskud for deltagende hold
til landsdelen, efterfølgende udbetales tilskud til de
enkelte foreninger
4. december - sidste frist for indsendelse af
rejsetilskud til de hold, der har deltaget i landsfinalen
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Landsdelsfinale
I hver landsdel afvikles der en finale for de bedste hold i
landsdelen, baseret på resultatlisten fra den indledende
runde. Landsdelen fastsætter hvor mange hold - dog
minimum 20 hold - der skal deltage i landsdelsfinalen.
Landsdelsfinalerne afholdes af din lokale landsdel, på
samme dato landet over.
Til landsdelsfinalen kan en elev kun deltage på ét
hold
Skal en skytte udskiftes, skal skytten komme fra
samme klasse og have deltaget i den indledende
runde
Der kan godt deltage flere hold fra samme klasse i en
landsdelsfinale
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.
Landsfinale
Landsfinalen afholdes i Vingsted.
Alle hold skyder en grundomgang på 15 skud
De 5 bedste hold - samt hold med samme antal point
som nr. 5, skyder en finaleomgang
Reglerne er de samme som til DM på 15 m riffel for
foreningshold - dog kun én samlet resultatregistrering af
holdene, for ikke at lægge pres på skytterne.
Præmier
I landsfinalen er der medaljer til de 3 bedste hold, samt
en gave og 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: 8.000 kr.
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.

Sådan får I de nye sluset ind i
foreningen
Deltager din forening i Skole DM i Skydning, er det en
oplagt mulighed for at få 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.
Tilbyd noget konkret
Når eleverne har været igennem forløbet, er det vigtigt, at
I fortæller om mulighederne for at fortsætte med at
skyde, og gøre det attraktivt at komme igen i foreningen,
når Skole DM er slut - tilbyd f.eks.
eleven et billigt medlemskab resten af sæsonen *
alternativt giv dem et gavekort til et antal gratis
skydninger
et mini introforløb for den/de elev/er, der kommer efter
Skole DM *
HUSK et børnemedlem i 3 måneder ofte udløser tilskud
fra kommunen, når der betales kontingent.
Foreningsfolder og info til forældre
Lav en flot lille folder om foreningen, 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 lidt om jeres
forening
Giv eleverne folderen sammen med diplomskiven og evt.
også "Lasse går til riffelskydning"-folderen.
Udlever 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. *

Lav sociale arrangementer
Inviter 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.
I kan også invitere forældre med, så de også kan snuse
til skydning.
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.
Den gode velkomst
Tag jer god tid til hver enkelt elev og snak en masse med
dem, så de føler sig trygge og velkommen i foreningen.
En god og lærerig dag for børnene, vil motivere dem til at
komme igen. Find evt. flere råd på www.dgi.dk/skydningvelkomst
Skydesportens Dag
Lørdag i uge 41 afholder DGI Skydning, Skydesportens
Dag, et åben hus arrangement. Det er oplagt at
kombinere Skole DM i Skydning med Skydesportens Dag.
Ved Skydesportens Dag kan I invitere elevernes
forældre, søskende og bedsteforældre med til skydning,
så de kan prøve, hvad eleverne har prøvet de
foregående uger.
*bestil gratis et færdigdesignet materiale til uddeling i
DGI Butikken på https://www.dgi.dk/butikken/idraet-ogmotion/skydning
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