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Præmiepolitik 2022 
 

Fynsstævnet 
 

 

Discipliner: 

 

Gevær: 

15 m luft 15m cal. .22 50m cal. .22 200m gevær 

 

Pistol: 

15m luft 15m cal. .22  25m std. cal. .22 25m fin. cal. .22 

25m GPA 25m GP  25m GR 

 

Indskud:  Alle: 50 kr. 

Dækker hovedskydning, mesterskab og evt. finale. 

 

Præmier: 

Der uddeles ikke præmier efter hovedskydningen, men kun efter det samlede re-

sultat for hovedskydning og mesterskab. 

 

BK og jun.: Nr. 1, 2 & 3 - Pokal i treforskellige størrelser. 

Nr. 4, 5, osv. 33% af deltagerne – Erindringsgave 

Øvrige: Gavekort til én skytte pr. påbegyndt 6 skytter. 

 Gavekort størrelse: 150 - 125 - 100 - 75 kr.  

 Reduceret 1. præmie ved mindre end 3 skytter. 

 

Finaleskydning: 15m (cal. .22 + luft)– 25m - 50m - 200m 

 Finale vindere:  Nr. 1, 2 & 3 – Gavekort på 300 – 200 – 100 kr. 

 

Spurtpræmie:  Til alle rækker ved min. 10 deltagere i finalen 

 Gavekort størrelse: 150 kr. 

 Spurtpræmien skal nævnes og uddeles på dagen. 

 

Fynsmestre: 

Vinderen af en finaleskydning er Fynsmester og modtager DGI Fyn Skydnings vandrepokal. 

Ved returnering af vandrepokalen uddeles en lille erindringspokal samt et diplom. 

 

Præmieuddeling: 

På finaledagen uddeles præmier til vinderne af finalerne samt spurtpræmier. Spurtpræmier 

uddeles kun til vindere, der er tilstede ved præmieuddelingen. 

Øvrige præmier lægges efterfølgende i foreningernes dueslag. 

 

Gavekort fra Imerco. 

  

DGI Fyn Skydning 
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Skallebøllestævnet 
 

Discipliner: 

 

Gevær: 15m luft 15m cal. .22 

 

Pistol: 15m luft 15m cal. .22 

 

Indskud:  BK & JUN: 60 kr. – Øvrige: 80 kr. 

 

Præmier: 

Der uddeles ikke præmier efter hovedskydningen, men kun efter det samlede re-

sultat for hovedskydning og mesterskab. 

 

BK og jun.: Nr. 1, 2 & 3 - Pokal i treforskellige størrelser. 

Nr. 4, 5, osv. 33% af deltagerne – Erindringsgave 

Øvrige: Gavekort til én skytte pr. påbegyndt 6 skytter. 

 Gavekort størrelse: 150 - 125 - 100 - 75 kr.  

 Reduceret 1. præmie ved mindre end 3 skytter. 

 

Finaleskydning: 15m – 25m - 50m - 200m (Ikke luft) 

 Finale vindere:  

 Nr. 1, 2 & 3 – Gavekort på 300 – 200 – 100 kr. 

 

Spurtpræmie:  Til alle rækker ved min. 10 deltagere i finalen 

 Gavekort størrelse: 150 kr. 

 Spurtpræmien skal nævnes og uddeles på dagen. 

 

Skallebøllemestre: 

DGI Fyn Skydnings vandrepokal uddeles til Skallebøllemestrene i nedenstående klasse-

grupper. 

Ved returnering af vandrepokalen uddeles en lille erindringspokal samt et diplom. 

 

Riffel: 

15 m: BK + JUN + Voksen Åben/Senior + Voksen Stilling 

 

Pistol:  

15 m: 1- + 2-håndsfatning 

 

Præmieuddeling: 

På finaledagen uddeles præmier til vinderne af finalerne samt spurtpræmier. Spurtpræmier 

uddeles kun til vindere, der er tilstede ved præmieuddelingen. 

Øvrige præmier lægges efterfølgende i foreningernes dueslag. 

 

Gavekort fra Imerco.  
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Pistolterrænstævne Klintholm 
 

 

Discipliner: Cal. 22. GP, GR, GPA og GF 

 

Indskud:  Alle: 90 kr. 

 

Præmier: 

JUN: Gavekort til én skytte pr. påbegyndt 6 skytter. 

Øvrige: Gavekort til én skytte pr. påbegyndt 7 skytter. 

 

Gavekort størrelse: 150 – 125 – 100 - 75 kr.  

 

Der afholdes ikke præmieuddeling. 

 

Præmier lægges i foreningens dueslag på kontoret i Højby efter stævnet eller fremsendes 

til foreningen for vindere, der ikke bor på Fyn. 

 

Gavekort fra Imerco. 
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Holdskydning 
 

Discipliner: 

 

Gevær: 

15 m luft 15m cal. .22 50m cal. .22 200m gevær 

 

Pistol: 

15m luft 15m cal. .22  25m std. cal. .22 25m fin. cal. .22 

25m GPA 25m GP  25m GR 

 

Indskud:  Gratis 

 

Præmier: 

Alle rækkevindende hold modtager et gavekort til foreningen på kr. 300,00 til køb af am-

munition ved Skallebøllecentret. 

 

Der er erindringspræmier til alle rækkevindende BK- og JUN hold. 

 

Der afholdes ikke præmieuddeling. Præmier lægges i foreningens dueslag.  

 

Finaleskydning: 

BK og JUN Nr. 1, 2 og 3:  Erindringsmedalje 

 

De 3 første hold i hver række i finalerne modtager et holddiplom i skifteramme til forenin-

gen. 

 

Holddiplomerne lægges i foreningens dueslag. 
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Skole DM i Skydning 
 

 

Disciplin: 15 m cal. .22 

 

Indskud:  Gratis 

 

Præmier: 

Alle deltagende skoleelever i turneringen modtager en ”deltagergave” fra DGI samt en di-

plomskive, såfremt foreningen måtte ønske det. 

 

Begge dele bestilles på kontoret i Højby ved tilmelding til turneringen. Gaver og skiver 

lægges i foreningens dueslag. 

 

Alle hold, der deltager i Landsdelsfinalen, modtager et holddiplom med deltagernes 

navne. 

 

Nr. 1, 2 og 3 i Landsdelsfinalen vil umiddelbart efter finalens afslutning modtage medaljer 

fra DGI. 

 

 

 

 

 

 

Opdateret den 15. februar 2022. 


