Arrangør: PI Aarhus, Dansk Militært Idrætsforbund og Dansk Politiidrætsforbund

De danske politimesterskaber

SKYDNING
den 15. og 16. september 2019
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VELKOMMEN
være rart også med plads til hygge og et
godt grin i forbindelse med jeres kammeratskabsaften.
Det er bl.a. Politiets Idrætsforening Aarhus i
Østjyllands Politi, der står for mesterskabet,
som bliver afviklet i Viborg området i Midt- og
Vestjyllands Politi. Derfor skal der lyde en tak
til Midt- og Vestjylland for jeres bidrag. Det er
også et godt eksempel på, at vi er gode til
at samarbejde og hjælpe hinanden på tværs
af politikredse, både til hverdagens opgaveløsning og til et mesterskab som dette. Som
altid kan vi mere, når vi står sammen – også
på tværs af politi og militær.

Det er en stor fornøjelse at byde jer velkommen til De Danske Politimesterskaber i
skydning. Jeg håber, at I får to virkelig gode
dage med både konkurrencer og tid til socialt
samvær.
Efter konkurrencer hvor der er store krav til
koncentrationsevne og præcision samtidig
med, at I helt sikkert hver især gerne vil yde
jeres allerbedste – og gerne vinde - må det

Afslutningsvist skal der lyde en stor tak til
Politiets Idrætsforening Aarhus og Dansk
Politi Idrætsforbund samt Dansk Militært
Idrætsforbund for at tilrettelægge og afvikle
mesterskabet. Der er lagt mange kræfter i
at skabe rammerne for et virkelig godt mesterskab.
Rigtig god fornøjelse i Viborg området.
Helle Kyndesen
Politidirektør
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KÆRE SKYTTER
Det er med glæde, jeg byder jer velkommen
til De Danske Politimesterskaber i skydning.
I år afholder vi, som noget nyt, mesterskaberne sammen med Dansk Militær Idrætsforbund. Vi har gennem året afholdt andre
mesterskaber sammen med DMI. Til disse
mesterskaber har vi haft stor glæde, af deres
deltagelse sammen med os. Det har givet en
ekstra dimension og nye sportslige venskaber.
Jeg er sikker på, at I som udøvere vil kæmpe
ekstra for gode resultater, og jeg håber, at I
får glæde af hinandens deltagelse.
Jeg ønsker jer et rigtig godt stævne
Velkommen!.

Med stor sportslig hilsen
Lars Bisgaard
Formand
Politiets Idrætsforening Aarhus

Falling Target finaleopstilling
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Trandumvej 5 • 7800 Skive
Tlf: +45 40 90 13 51
kb@dan-con.com
www.dan-con.com
Bolig • Erhvervsbygninger • Halbyggeri • Kontordomicil
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KÆRE KOLLEGER
På vegne af Politiets Idrætsforening Århus og
DPIF`s skydeudvalg glæder det mig at kunne
byde velkommen til årets Danske Politimesterskaber i skydning på Viborg Skytteforenings skydebaneanlæg i Danerlyng, Viborg.
Ved tidligere mesterskaber har vi konstateret, at dette skydebaneanlæg kan indfri vore
høje forventninger til driftssikkerhed og ikke
mindst, at idrætsudøverne i de forskellige
discipliner nemt har adgang til alle skydebanerne og dermed sikrer de sociale relationer
mellem deltagerne i de forskellige discipliner.
Viborg Skytteforening har igen vist stor velvillighed med hensyn til at kunne tilpasse
baneforholdene, således, at vi kan sikre gennemførelse af skydeprogrammerne med tjenestepistol.
Det er vi meget taknemlige for.
Den forøgede focus på sikkerhed og navnlig
miljøforhold for skydebaner besværliggør og

begrænser i væsentlig grad den
udvikling i skydeidrætten, som
sk ydeud valget
gerne så.
Vi glæder os igen
til at afholde mesterskaber sammen med militærskytterne. Det var rigtig
hyggeligt sidste år på Kalvebod, så vi har en
klar forventning om, at det igen bliver til nogle
gode timers hyggeligt samvær på skydebanen
og ikke mindst til kammeratskabsaften på
Viborg Politigård.
Jeg vil ønske alle deltagere god skydning og
hyggeligt ophold i Viborg.
Jan Poulsen
Skydeudvalgsformand
PI-Aarhus og DPIF
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MIDTJYSK SVEJSETEKNIK APS
Kjeldbjergvej 19A • 7800 Skive
Tlf.: 51 33 29 91
post@jd-svejseteknik.dk
www.jd-svejseteknik.dk

Viborg Ingeniørerne A/S
Fabrikvej 4 - 8800 Viborg
Telefon: 8662 4111 • Fax: 8662 9906
E-mail: info@vibing.dk • www.vibing.dk
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Gudnitz & Partnere A/S

86 17 12 22
www.gudnitz-tegnestue.dk

Tlf 88 91 70 14
mail: post@rg-advokater.dk
www.rg-advokater.dk

Specialiseret i
Strafferet • Familieret • Testamenter/ægtepagter • Dødsboer

Vittenvej 90
8382 Hinnerup
Tlf. 87 64 64 64
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Indendørs skydning i Herning 2019. Fotos Rasmus Feldballe, MVJYL Politi

Birgittelyst Kro · Tostrupvej 1 · 8800 Viborg
Telefon 86 64 64 00 · www.birgittelystkro.dk

Vi tilbyder blandt andet:
Entreprenørkørsel og Transport af grus
Slamsugning på Stoppede toilettet
Leje af Affaldscontainer

Nykøbing Dag- & Industrirenovation
Nørrebro 171-173
7900 Nykøbing Mors
b.filtenborg@mail.tele.dk
www.vognmand-filtenborg.dk
Slamsuger døgnvagt
Tlf.: 9772 3966
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PRAKTISKE OPLYSNINGER
DER KONKURRERES I FØLGENDE DISCIPLINER
Salonriffel (50 meter):
• Halvmatch (3 x 20 skud ISSF)
Åben
• Englandsmatch (60 ligg. ISSF)
Åben
• 40 skud ligg. (ISSF)
OB og VET samt
• 15 skud ligg. (DGI)med std.riffel.
Åben
Langdistanceriffel (200 meter):
• Ligg., stå og knæl (3x10)
• Liggende (15 skud)

Åben
Åben – OB – VET

Pistol:
• Grovpistol
• Sportspistol
• Standardpistol
• Silhuetpistol
• Fripistol
• Tjenestepistol – præcision
• Tjenestepistol – faldmål

Åben – OB – VET
Dame
Åben – OB – VET
Åben
Åben
Åben – Dame – OB
Åben – Dame – OB

Der inviteres til holdmesterskaber i alle discipliner.
Desuden inviterer DMI interesserede politiskytter til at deltage i DMI-disciplinen Militær Hurtigskydning i en særlig politiklasse, der for herrernes vedkommende skydes med grovpistol
og for damernes med sportspistol.
Militær Hurtigskydning skydes på 25m med enhåndsfatning mod almindelig duelskive, og
den består af følgende serier:
•
•
•
•

Prøveserie: 5 skud på skydetid 10 sekunder
4 serier af 5 skud på skydetid 10 sekunder
4 serier af 5 skud på skydetid 8 sekunder og
4 serier af 5 skud på skydetid 6 sekunder

Til gengæld har vi inviteret militærskytterne til med deres tjenestevåben eller private våben
at deltage i vore tjenestepistoldiscipliner.
I begge tilfælde skyder de i særlige klasser til formålet.
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P E Transport Ivs
Rindsbækvej 31 - 8800 Viborg
Tlf.: 20 54 60 36

A R K I T E K T E R

Fabrikvej 13 • 8800 Viborg
Tlf. 86 62 27 11
www.quattro-as.dk

En ren fornøjelse

K.K. Total Service
Salamandervænget 88 • 8260 Viby J • Tlf. 28 34 72 68
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FORVENTEDE SKYDETIDER (RET TIL ÆNDRINGER FORBEHOLDES)
Salonriffel
Søndag fra kl. 0900 til kl. 1630
Langdistanceriffel
Mandag fra kl. 0900 til kl. 1200
Fripistol
Søndag kl. 0900
Grov/sport pistol
Søndag kl. 0900, kl. 1200 og kl. 1500
(incl. militær hurtig)
Mandag kl. 0900 og kl. 1230
Standardpistol
Søndag kl. 0900 og kl. 1100
Mandag kl. 0900 og kl. 1100
Silhuetpistol
Søndag fra kl. 1300 til kl. 1700
Tjenestepistol præcision
Søndag fra kl. 0900 til kl. 1700
Tjenestepistol faldmål
Mandag fra kl. 0800 til kl. 1300 finale kl. 1400
REGLER
Mesterskaberne afvikles efter DPIF’s regler jfr. beskrivelse af DM-stævnets
skydediscipliner, samt DMI-skydnings regler for militær hurtigskydning.
Det bemærkes, at:
• der fra samme PI-storkreds gerne må tilmeldes flere hold med navngivne skytter i samme
disciplin – også selv om skytterne kommer fra forskellige lokalforeninger.
• Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire tilmeldte deltagere. Tilmeldte deltagere vil i påkommende tilfælde blive overført til åben klasse.
• OB og VET-skytter må gerne stille op i Åben klasse – men afskærer sig derved muligheden
for at kunne stille op i henholdsvis OB eller VET.
• Supplerende oplysninger om de forskellige skydepro-grammers bestanddele findes på
www.politisport.dk
AMMUNITION
Skal medbringes af skytterne – 9 mm ammunition til tjenestepistol udleveres af og medbringes fra eget tjenestested i overensstemmelse med Rplt.s rundskrivelse jnr. 2004-3030-29
af 8.juli 2005.
OBS: Kan kun anvendes til skydning med tjenestepistol.
PRÆMIER
Der konkurreres om DPIF’s guld-, sølv- og bronzemedaljer samt Rigspolitichefens ærespræmier
for bedste mandlige og kvindelige tjenestepistolskytte samt lodtrækningspræmier.
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Mariendalsvej 7 A • 8800 Viborg
Tlf. 4028 0600 • Mobil. 4028 0600
www.comvent.dk

Fabriksvej 5 • 7800 Skive
Tlf. 70 26 67 02 • www.kastrupvinduet.dk

Frederiksdal Alle 10B • 7800 Skive

Tlf. 88 44 86 01

Rughavevej 2 B
8800 Viborg
Tlf. 86 62 35 29
viborgvask.com

Vasketøjsservice til private og erhverv

Vesterbrogade 21 • 8800 Viborg
Tlf. 86 61 18 88 • Find os på facebook
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KAMMERATSKABSAFTEN
Afholdes søndag kl. 1900 i Viborg Politigårds kantine, Rødevej 1, 8800 Viborg, hvor der for
kr. 150,- pr. person serveres middagsret med oksekød, kartofler, salater m/tilbehør - incl. 1
øl eller vand.
Der vil også blive foretaget uddeling af medaljer for de discipliner, der er afsluttet.
AFSLUTNING OG MEDALJEOVERRÆKKELSE
Afholdes på skydebanen, når finalen på tjenestepistol faldmål er afsluttet.
FORPLEJNING
PI-Aarhus byder på morgenbrød begge dage i form af kaffe/the, rugbrød og rundstykker,
ost, marmelade og pålæg.
Der vil endvidere være mulighed for køb af sodavand og øl i klubhuset på skydebanen.
STÆVNEKONTOR
Etableres på skydebanen.
VÅBENOPBEVARING
For civilt registrerede våben ammunition tilbydes våbenopbevaring natten mellem søndag og
mandag i boks i Viborg Skytteforening.
Med hensyn til politiets tjenestevåben skal disse afleveres samlet på skydebanen, hvorefter
våbnene køres til opbevaring på Viborg Politigård (husk ”madkassen” til tjenestepistol
påført navn og wrx).
SPØRGSMÅL
Kan rettes til Jan Poulsen tlf. 5120 3537.

Vognmand

Magnus Mark Hinz-Berg
Havrisvej 19 • 8830 Tjele • Tlf. 86 69 99 69
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TÆNK
ANDERLEDES
SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret for et, kan vi
tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et foreningsblad er ofte det
vigtigste bindeled mellem forening og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og kan være
behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til
hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks.
programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af vores erfaring...

FL SportMarketing · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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Bliv kunde i Nykredit
Kontakt os i dag og aftal et møde med en
af vore rådgivere, så du kan høre mere om
dine muligheder.

John F Kennedys Plads • 9000 Aalborg
privat.aalborg@nykredit.dk

Blytækkervej 3 • 8800 Viborg
Tlf. 86 62 29 07
www.digisource.dk

– så rammer du altid plet!

Bach Gruppen A/S

Boliger
og lejligheder

Erhvervs

lokaler

Huse,
lejligheder
og grunde
til

SALG

Tingvej 11, 1. sal
DK-8800 Viborg
Telefon +45 87 27 09 00

www.bachgruppen.dk
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SPONSORERET

Bøssemager
v/Per Langvad

Stanghedevej 34 • 8800 Viborg
Tlf. 86 63 80 85
www.plguns.dk

Din Tagmand ApS
v/ Ole Hansen

Dybdalsvej 8 . 8800 Viborg . Tlf. 23 60 44 22
www. kamlar. dk
Total byggeri: Støbearbejde, sokkel og kældre m.m.
Nyanlæg og Renovering · Kloakseparering · Omfangsdræn/
sokkelisolering · Rottesikring · Højvandslukke · Kloak-TV
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Herningvej 68 • 8800 Viborg
Tlf. 25 35 75 48

