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Idrætsinformation 04/2018 
                                                                                                        

     30-01- 2018 
 
Til 
JDR 
  
Emne: 
Årets Skytte for stampersonel ved Jydske Dragonregiment. 
 
 
1. Regimentet ønsker at præmiere dygtige skytter.   
 
2. Konkurrencen afvikles på følgende måde: 
 
TID 
Gennemføres i perioden 1/1 2018 - 22/10 2018. 
 
SKYDNINGER, SOM TÆLLER TIL KONKURRENCEN   
- Skyttemærkeskydning med personlig våben: GV M/95, GV M/95 OP, K M/96, K 

M/96 OP, GV M/10 eller GV M/10 OP med de bestemmelser, som er gældende 
herfor.  
 

- Skyttemærkeskydning for P M/49 med de bestemmelser som er gældende herfor. 
 

- Der dystes om Årets Skytte i hver våbentype samt en samlet for de to våbentyper. 
 

POINTBEREGNING 
De for skydningerne gældende bestemmelser anvendes til pointberegning. Ved po-
intlighed i konkurrencen findes Årets Skytte ved at sammenligne SM 3, idet skytten 
med højeste point vinder. Er der pointlighed i SM 3, så sammenlignes SM 2. Er der 
fortsat pointlighed sammenlignes SM 1, hvorved en samlet vinder udpeges. Er der 
pointlighed i alle tre SM, udpeges flere vindere. Årets Skytte i begge våbentyper fin-
des ved at lægge resultaterne fra GV/K og P sammen. 
 
HVORLEDES 
- Alt stampersonel kan deltage. 
- Enhederne er selv ansvarlige for afholdelse af skydningerne. 
- Enhederne skal senest den 22/10 2018 kl. 12:00 indsende resultatet af skydninger-

ne via FIIN til JDR-KTP-JDR. 
- Resultatet indsendes af enhedens CH eller NK, der herved bekræfter resultaternes 

rigtighed. 
- Enheden indsender ét samlet resultat for enheden. 
- Resultater indsendt efter 22/10 2018 kl. 12:00 afvises. Afvisningen kan ikke ankes. 
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3. Årets Skytte i hver våbentype samt en samlet Årets Skytte offentliggøres ved pa-
raden på regimentets fødselsdag den 01/11 2018.  
 
4. Årets Skytte i hver våbentype modtager diplom. 
 
5. Årets Skytte i begge våbentyper modtager diplom og RC mønt.  

 

 
 

HENNING JUHL 
Jydske Dragonregiments Idrætsforening 


