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Tubæk Skyttecenter - Præstø - Danmark
I samarbejde med DGI Storstrømmen

De Nordiske
Mesterskabs-
vandrekæder



De Nordiske vandrekæder har en lang og stolt tradition der strækker sig helt tilbage

til 1910, hvor Norge, Sverige og Danmark fik hver sin kæde at dyste om i de

respektive lande. Siden da har det været en god tradition at samle alle tre kæder i

Danmark hvert 5. år.

2020 byder igen på at samle kæderne i Danmark og denne gang har DGI skydning

fornøjelse af at kunne afholde stævnet ganske tæt på  hvor de blev udstedt i 1910 af

kammerherreinde  Margrethe Von Oksholm, da stævnet holdes på Tubæk

Skyttecenter, kun få kilometer fra Rosenfeldt Gods.

Med en placering på det sydlige Sjælland, håber vi at mange nordmænd og

svenskere finder det intressant at lægge vejen forbi Danmark til en forlænget

skytteweekend med masser af muligheder for at besøge spændende attraktioner for

hele familien.

Som altid lægges der vægt på det sociale sammenvær mellem de Nordiske

skyttevenner, hvorfor der også indbydes til festlig samvær lørdag aften. Der vil

ligeledes være gode muligheder for camping ved skyttecentret.

Jeg ønsker alle et spændende og behageligt ophold med god og fair konkurrence.

Må de bedste vinde og alle få en fantastisk oplevelse og godt samvær.

Med venlig hilsen

Lars Høgh

Formand, DGI Skydning

De Nordiske
Mesterskabsvandrekæder

Hvert 5 år samles kæderne i Danmark
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Torsdag 25. juni

Kædeskydning A & C: 16.40 - 17.45 - 18.50 - 19.55

Kædeskydning B/200: 16.40 - 17.45 - 18.50 - 19.55

Klasseprogram 50: 16.30 - 17.05 - 17.40 - 18.15 - 18.50 - 19.25 - 20.00

Fredag 26. juni

Kædeskydning A & C: 13.00 - 14.05 - 15.10 - 16.15 - 17.20 - 18.25 - 19.30

Kædeskydning B/200: 13.00 - 14.05 - 15.10 - 16.15 - 17.20 - 18.25 - 19.30

Klasseprogram 50: 13.00 - 13.35 - 14.10 - 14.45 - 15.20 - 15.55 - 16.30 - 17.05 - 17.40

18.15 - 18.50 - 19.25 - 20.00

Lørdag 27. juni

Kædeskydning A & C: 9.00 - 10.05 - 11.10 - 12.15 - 13.20 - 14.25 - 15.30

Kædeskydning B/200: 9.00 - 10.05 - 11.10 - 12.15 - 13.20 - 14.25 - 15.30

Klasseprogram 50: 9.00 - 9.35 - 10.10 - 10.45 - 11.20 - 11.55 - 12.30 - 13.05 - 13.40 -

14.15 - 14.50

Præmieoverrækkelse: Kl. 17.00

Fælles grill aften: Kl. 19.00

Klasser

Margrethekæde: 1 klasse pr. nation.

50 meter: 200 meter:

Børn 1-3 Børn 1 (2006 eller senere)

Junior 1-2 Junior 1 (2003 eller senere)

Stilling 1-3 Stilling 1-3 (ingen alderskrav)

Åben Liggende 1-2 Åben Liggende 1-2 (ingen alderskrav)

Senior 1-2 Senior 1-2 (1959 eller tidligere)

Program
3



Margrethekæde skydning A

10-delt international geværskive (200m reduceret skive)

Prøveskud frit antal skud på skydetid 5 min.

Gældende serie 1: 5 skud liggende på skydetid 1,5 min.

Gældende serie 2: 5 skud stående på skydetid 5 min.

Gældende serie 3: 5 skud knælende på skydetid 2 min.

Prøveskud frit antal skud på skydetid 3 min.

Gældende serie 4: 3 skud stående, 3 skud knælende, 4 skud liggende på skydetid

5 min.

Margrethekæde skydning B / 200m

10-delt DGI 200m geværskive

10 skud pr. skydestilling i hver stilling: liggende - stående - knælende

Valgfri rækkefølge af skydestilling.

Frit antal prøveskud forud for hver skydestilling

Skydetid inkl. prøveskud: 55 min.

For deltagelse i kun 200m skydning, skydes hoved- og mesterskabsskydning en

30 skuds serie.

Margrethekæde skydning C

10-delt international geværskive (200m reduceret skive)

Prøveskud indtil 6 skud på skydetid 4 min. Markering efter hvert skud.

Gældende serie: 10 skud liggende på skydetid 2 min. Markering efter serie.

Skydning C gennemføres umiddelbart i forlængelse af skydning A

Vinderen af hvert lands respektive kæde er den skytte, der opnår højeste antal point

af skydning A+B+C sammenlagt.

Klasseprogram 50m Hovedskydning (mesterskab er gentagelse af hovedskydnig)

10-delt DGI 50m geværskive

20 gældende skud. For Stilling 10 lig - 5 stå - 5 knæ. Øvrige alle liggende.

Frit antal prøveskud forud for gældende skydning.

Skydetid inkl. prøveskud: 30 min.

Skydeprogram
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Tilmelding

Danske skytter booker skydetider via https://skydetilmelding.dgi.dk/

Betaling af skydetider , camping og grillaften via

www.dgi.dk/202023744007

Norske og Svenske skytter på mail til jakob.nielsen@dgi.dk

Oplysninger der skal oplyses ved tilmelding:

navn

nation og forening

fødselsdag

mail

ønskede skydetider

Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 18. juni.

Indskud

Margrethekæde skydning A-B-C Dkk. 230,-

50m Klasseprogram hovedskydning Dkk.   70,-

50m klasseprogram mesterskabsskydning Dkk.   30,-

200m klasseprogram hoved- og mesterskabsskydning (30 skud) Dkk. 100,-

Præmier

Der uddeles præmier i hver konkurrence og klasse efter antal deltagere.

Cafeteria

Mulighed for at købe forfriskninger og lette måltider.

Grillarrangement lørdag aften eksl. drikkevarer Dkk. 150,-

Tilmelding via www.dgi.dk/202023744007

Regler

Der skydes efter gældende regler i Skyttebogen 2019/2020.

For Margrethekæde skydninger må skytter anvende sit respektive lands regler vedr.

skydestilling og udstyr.

Praktiske informationer
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Tubæk Skyttecenter

Medbring egen campingvogn eller telt. Mulighed for strøm og badefaciliteter.

Pris: Kr. 300,- pr. enhed inkl. strøm for en weekend.

Tilmelding via www.dgi.dk/202023744007

Eksterne overnatningsmuligheder

Præstø Camping ca. 1,5 km fra skyttecenter

http://praesto-camping.dk/

På Feddet Camping ca. 15,5 km fra skyttecenter

https://www.feddetcamping.dk/

Idrætshøjskolen Bosei ca. 3,6 km fra skyttecenter (værelser)

https://www.bosei.dk/konferencecenter/vaerelser/

Hotel Fjordkroen ca. 7,8 km fra skyttecenter

http://www.fjordkroen.com/Forside.html

Hotel Frederiksminde ca. 2,2 km fra skyttecenter

https://frederiksminde.com/

Rosenfeldt Gods

Der arbejdes på at arrangere en rundvisning på Rosenfeldt Godt hvor det kan blive

muligt at mærke historien om Margrethekæden på tætteste hold. Det var på

Rosenfeldt Gods at kammerherreinde Sophie Margrethe Von Oxholm, stifter af De

Nordiske Mesterskabsvandrekæder, er opvokset.

Nærmere information kommer senere.

Indkvartering
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Sydsjælland, Møn og Falster byder på mange seværdigheder for hele familien.

Derfor er det oplagt at tage familien med på en miniferie i Danmark og kombinere

skydning med spændende oplevelser.

Find inspiration på nedenstående link og få nogle fantastiske oplevelser i Danmark.

VisitDenmark - få overblik over hele området:

https://www.visitdenmark.dk/danmark/destinationer/sydsjaelland

https://www.sydkystdanmark.dk/vores-turistinformationer

The Forest Tower - et af verdens 100 must visit attraktioner

https://www.campadventure.dk/

Bonbon Land - forlystelsespark for alle aldre

https://www.bonbonland.dk/

GeoCenter Møns Klint - sciencecenter der viser Danmarks vilde fortid 70 mio. år

tilbage i tiden. En fantastisk naturoplevelse.

https://moensklint.dk/

Danmarks Borgcenter - dyk ned i middelalderens konger og magt på det digitale

oplevelsescenter.

www.danmarksborgcenter.dk

Krokodille Zoo - kom helt tæt krokodiller og mange andre spændende dyr

https://www.krokodillezoo.dk/

Stevnsfortet Koldkrigsmuseum - kom ned i den underjordiske bunker (husk at bestil tid

til rundvisning)

https://kalklandet.dk/attraktioner/koldkrigsmuseum-stevnsfort

Fuglsang Kunstmuseum - se danske malerier fra 1780 - 1980.

https://www.fuglsangkunstmuseum.dk/

Seværdigheder for hele
familien
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Vi ses i Præstø - Danmark, den 25. - 27. juni 2020
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