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Sporting for alle reglement 
 

Udarbejdet af Thomas Thesbjerg 
M: 26185485 
E: thomas@thesbjerg.com 

 

Reglement 
1. Opstartsmøde. 
2. Turneringsafvikling  
3. Deltagergebyr 
4. Holdstruktur 
5. Klassificering af skytter. 
6. Regler for skydning. 
7. Præmier 
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1. Opstartsmøde 1. Den kommende sæson planlægges på et opstartsmøde hvor 
dato for dette møde sættes på finaledagen på den forrige 
sæson. 

2. Fysisk fremmøde af repræsentant for de deltagende 
klubber med en indikation af hvor mange hold man stiller 
med, er nødvendigt. 

3. Dispensation kan gives til pkt. 2 (Corona og lignende). 
4. På mødet fastlægges en finaledato samt bane. 

2. Turneringsafvikling 1. Turneringen afvikles som en Cupturnering med 6 Hold i hver 
pulje. 

2. Der skal være min. 3 klubber i en pulje. 
3. Der skydes 2 serier per runde. 1 x Report og 1 x dobbelt 

Report. 
4. Efter 3 runder klassificeres holdene og nye puljer laves, og 

slutspillet / skydningen kører som pkt. 2.1-2 
5. I slutspillet skyder klasserne som følger:  

C 1 x Report i første runde og 2 x Report i anden runde. 
B 1 x Report i første runde og 1 x Simultan i anden runde. 
A 1 x Report i første runde og 2 x Simultant i anden runde. 

6. Finaler for klasserne afholdes så vidt muligt på samme bane 
/ dag. Alternativt kan de enkelte klasser afholde hver sin 
finale. 

7. Til finaleskydningen nulstilles holdscores, og finalen skydes 
som et enkeltstående arrangement. 
 
(Se afsnit 5 for information om klassificering.) 

3. Deltagergebyr 1. Der udpeges en turneringsleder for hver pulje. 
2. Der betales 300,- DKK per hold per runde (2 serier a 3 

skytter = 6 serier) til turneringslederen. 
3. Deltagergebyr skal være betalt inden dagens skydning. 
4. Turneringslederen afregner pris for duer, 240,- DKK per hold 

med den afholdende bane inden denne forlader banen. 
5. Efter de 3 første skydninger og inden slutspillet indsamles 

penge til finale-afvikling (60,- DKK x 3 hold x 3 skydninger = 
540,- DKK) til den overordnede turneringsleder. 

4. Holdstruktur 1. Et hold består af 3 skytter (plus eventuelle reserver). 
2. En skytte er bundet til et hold en sæson ad gangen, og man 

kan ikke skifte hold eller skyde for flere klubber. 
3. Et hold kan sætte ubegrænset antal reserver ind. 

5. Klassificering af skytter 1. Holdene klassificeres efter 3 runder / 6 serier er skudt. 
2. Holdene klassificeres ud fra Normalfordeling i 3 klasser  

(A, B, C). 
6. Regler for skydning 1. Turneringen afvikles på baner hvorfra man kan afvikle 

Jægersporting eller Compak sporting skydninger. 
2. Der må godt indgå mere end 6 maskiner i en serie, men 

man opfordres til at holde antallet af maskiner på de 6, for 
at holde ensartetheden. 

3. Skulle en due utilsigtet gå i stykker, skydes duen om. 
4. Skulle en due gå utilsigtet i stykker i en double, skydes hele 

dubleen om og det er hele sidst skudte double der tæller. 
5. Dommere udpeges på dagen.  
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6. Første runde dømmes som standard af Skytte 1 og 4 fra 
foregående runde. 

7. Anden runde dømmes som standard af skytte 2 og 5 fra 
foregående runde. 

7. Præmier 1. Der er ingen præmier – Kun æren og hyggen. 
2. Eventuelt overskud for sæsonen går til pølser og sodavand 

på finaledagen. 
 
 


