
 DJ Jægerråds skydning 2020 
Horsens og Hedensted     

Søndag den 3. Maj 2020. Kl. 09.00 – ca. 15.00  
 

Østjysk flugtskydningscenter, Kærgårdsvej 14, 8700 Horsens 
 

Der skydes både hold og individuel. 
Holdene består af 4-5 skytter, hvor de 4 bedste resultater tæller. 
Den individuelle skydning, skydes efter holdskydningen. 
Der skydes om Vandrepokal samt medaljer. 
Klasse inddeling : Se regelsæt. 
 
Alle skyder til 24 duer med 2 doubler 

                                                          
For at spare mandskab følges holdene sammen, og dømmer for 
hinanden. Holdene trykker selv duer ud. 
Skydetider kommer efter sidste tilmelding. 
  
  Skydekort skal være afhentet senest kl. 11.30 

              

                
Pris for hold kr. 300.    Pris for individuelt kr. 60. 
Tilmelding af hold skal ske senest onsdag d. 29/4-20 
Tilmelding samt spørgsmål:   
 Flemming Jacobsen. Tlf. 31 68 28 75. Mail: fj@axflow.dk 
 

På banen kan købes patroner og forplejning. 
Vi håber på godt vejr og rigtig mange tilmeldinger. 

Alle medlemmer af DJ i Horsens og Hedensted, kan 
deltage.       Forbehold for skrivefejl og løbende ændringer. 

mailto:fj@axflow.dk


1. Alle skytter som er medlem af én af kommunens 

jagtforeninger kan deltager. 

Skytten behøver ikke at være bosat i kommunen. 

Den enkelte skytte kan kun opstille for én forening. 

En skytte kan deltage i en række. 

Holdskydning gælder ikke individuelt. 

Holdskydning afvikles først. 

Alle skydninger afvikles som lukkede skydninger. 

 

2. Skydningen afvikles individuel i 5 rækker: S,OB,V,SV, J og D. 

Alle skydninger, både hold og individuel er til 24 duer, med 2 

doublèr i hver retning. 

 

Et hold består af 5 skytter, hvor af de 4 bedste tæller. Der skal 

være 3 forskellige kategorier, på hver hold.  

Hver forening må stille, med det antal hold de ønsker. 

Tilmelding senest en uge før, skydningen foregår. 

Der tildeles ca. skydetider. Der påregnes ca. 12 min pr. hold. 

Alder og klassificering iflg. DJs regler. 

 

Vedr. alder og klassificering: 

Junior:        Er man til og med det hele år, man fylder 20 år. 

Senior:       Er man fra og med det hele år, man fylder 21 år. 

Old boys:   Er man fra og med det hele år, man fylder 50 år. 

Veteran:    Er man fra og med det hele år, man fylder 60 år. 

Super Veteran: Er man fra og med det år, man fylder 70 år. 

Damer:      Ingen aldersklasse. 

Klassificering: legitimation sygesikring, kørekort eller lign. 

 

 

 

 

3. Der uddeles vandrepokal til holdvinderne. Samt medaljer, 

både i hold individuel. 

Gravering af pokalen afholdes af den vindene forening. 

Hver forening i Hedensted og Horsens kommune, tildeles en 

kopi af resultatlisten. 

 

4. Ingen foreninger kan på selve dagen tegne nye medlemmer. 

Der dømmes efter D.F.F. og DJ regler. 

Holdene dømmer for hinanden.  




