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Holdturnering 2019/2020 

 

Efteråret er kommet, og det er derfor tiden at tilmelde hold til den kom-
mende sæsons holdturnering. 

 

Som vanligt er der 2 muligheder for deltagelse. 

1. Puljeturnering, hvor holdene inddeles i puljer efter samme retnings-

linjer som tidligere år. 
2. Hjemmebaneskydning, hvor der udelukkende skydes på hjemme-

bane. 

 

Foreninger der ønsker at deltage i puljeturneringen, skal udfylde og ind-
sende tilmeldingsskemaer til puljeskydning@dgifyn.dk  

 

Senest søndag d. 29. september. 

 

Hold der ønsker at skyde alle deres skydninger på hjemmebane kan 

• enten tilmelde hold ved indsendelse af tilmeldingsskema, hvor antal 

af hold blot er angivet, eller  

• ved indsendelse af resultater på holdkort senest den 10. november. 
 

 

Deadlines: 
Nedenfor finder du de deadlines, der er for indsendelse af resultater i 

holdturneringen – det betyder dog ikke, at man ikke må afvikle sine skyd-
ninger før de nævnte datoer. 

 
Runde A – 10. november 2019 

Runde B – 5. januar 2020 

Runde C – 2. februar 2020 
 

 

Deltagelse i DM. 
De foreningshold, der udtages til at repræsentere landsdelen ved vinte-

rens DM i marts 2020, findes ud fra placeringen på ranglisten efter føl-

gende kriterier: 

DGI Fyn Skydning 

mailto:puljeskydning@dgifyn.dk


 

Side 2 

• Hold i top 4 der har deltaget i puljeturneringen, er direkte kvalifice-

ret til DM. 

• Øvrige hold i top 6 konkurrerer om de resterende pladser i en finale-

skydning. 
 

BEMÆRK: 

DGI Fyn kræver, at der er indberettet et rettidigt holdresultat med min. 3 

skytter i hver runde for at kunne repræsentere landsdelen til DM. 
 

 

Finaler: 
Finalerne for både cal. .22 og luft vil blive placeret i weekenderne 15.-16. 

februar (BK og JUN), og weekenden 29/2-1/3 (øvrige klasser). 
 

Hvis din forening er interesseret i at afholde en finale, bedes du kontakte 

Peter Søgaard (tlf. 6131 1428) hurtigst muligt, så I kan aftale hvilken dag 

og hvilken finale, din forening vil stå for. 
 

De eksakte datoer og steder vil blive udmeldt i løbet af efteråret. 

 

 
Skydeudvalget og turneringsudvalget henstiller til, at hold, der 

skyder deres skydninger som hjemmebaneskydning, udviser god 

moral og udvælger deres holdskydninger, inden skytten går på ba-

nen. 

 
 

Vi håber rigtig mange foreninger vil deltage i holdturneringen, uanset om 

det er i puljeturneringen eller med hjemmebaneskydning, så det bliver en 

god oplevelse for alle skytter. 

 

 

Venlig hilsen 

Turneringsudvalget 
 

v/Peter Søgaard 


