Danmarksmesterskab 2019
for Historiske våben.
Nordjysk Historisk Skytteforening indbyder
til Danmarksmesterskab 2019
Tid: Lørdag den 3. August kl.9.00 til kl.16.00
Sted: Tolstrup Skydebane, Blærevej 6B 9600 Års.
Discipliner:
25m Pistol (Pistol/Revolver)
Klasse A. Tjeneste pistol.
Klasse B. Tjeneste revolver.
Klassisk program 15 skud + prøve skud
Klasse .22LR
Klasse A. Otterup Match.
Klasse C. Kadet rifler og rifler fra klasse 2+3+4 med indstik pibe i
kaliber.22LR
Klassisk program: 30 + prøve skud i kaliber .22 LR.(30 Præcision
indenfor 60 min.)
200 m. riffel.
Klassisk program: 18 skud + frit antal prøveskud i klasserne
1+2+3+4
Optisk program:(Klasse 5): 18 skud + frit antal prøveskud.
Skiver:Der skydes på 25m, 50m og 200m skiver godkendt af ISSF

Regler:Der skyders efter det DskyU godkendte Historiske Skydnings
Reglement og ISSF-regler i det omfang den kan anvendes.
Specifikt henvises til Historisk Reglement E9.0 der angiver at det
IKKE er tilladt at anvende særlige skydebriller, øjeblænde,
skydehandsker eller stabiliserende og eller støttende skydetøj. Der
skal anvendes skydebriller og der må anvendes almindelige briller,
men uden afblænde af nogen art. Der må anvendes tidstypiske
uniformer fra de forskellige landes almindelige hær, politi eller
toldvæsen, eller uniforms dele derfra. På disse uniformer må der ikke
være politiske mærker eller symboler.
Der vil være udstyrs kontrol.
Der vil være Banekommandører,Dommere og Jury til stede.
Kalibre:Banetilladelsen tillader på pistol/revolver til og med 45acp og
på riffel til og med 8mm.
Bemærk, der må kun lades med fem skud uanset våbentype.
Præmier:Der er medaljer i alle klasser efter nøglen 3-5-7 hvilket
betyder, at ved 3 skytter er der Guldmedalje, ved 5 skytter Guld og
Sølvmedalje og ved 7 skytter og op Guld, Sølv og Bronzemedalje.
Tilmelding:
Indskud:Betales ved tilmelding og er bindende senest 30/6
Indskud pr. disciplin er 50,00 pr. skytte uanset alder.
Skydetider: Prorag og skydetider tildeles senere og sendes til den
mailadresse du bruger ved tilmelding.

Finn Nielsen
Formand
Nordjysk Historisk Skytteforening.
hsnordjylland@gmail

