
Vedtægter for Ringkøbing Amts Hold Skydning 

 

Vedtaget på generalforsamling den 21. februar 2019 

 
§ 1. 

Holdturneringen står åben for alle foreninger, i det gamle Ringkøbing Amt, under Danmarks 
Jægerforbund, og der skydes efter de til enhver tid gældende flugtskydningsregler for 
jagtskydning, dog er skydestillingen fri! Alle deltagende skytter skal være medlem af Danmarks 
Jægerforbund eller Dansk Flugtskydningsforbund og den forening de repræsenterer. En skytte kan 
kun deltage for en forening. 
 

§ 2. 
Udtagelse af hold! 

Hver forening kan tilmelde et ubegrænset antal hold. Holdene består af 4 skytter, og alle 4 skytter 
tæller. Holdene klassificeres til de forskellige serier efter samtlige skytters gennemsnit. Dog må der 
max være to hold fra samme forening i samme kreds. Viser klassificeringen at en forening har 
mere end 2 hold i samme kreds, flyttes det/de hold med det laveste gennemsnit til en kreds under 
eller med det højeste gennemsnit til en kreds over. 
 
Skyttegennemsnittet der bruges er tidligere års gennemsnit, hvor den dårligste og den bedste 

skydning er fratrukket. Hvis skytten ikke har et gennemsnit fra tidligere år, så skal foreningen som 

han skal skyde for opgive hans gennemsnit til turneringslederen. 

 
§ 3. 

Hold og individuel klassificering 

 Serie Duer i gennemsnit  

 Serie 1 21 – 24  

 Serie 2 19 – 20,99  

 Serie 3 17 – 18,99  

 Serie 4 0 – 16,99  

 
§ 4. 

Afvikling af kampe 
Der skydes til 40 duer i alle serier, der ganges med 0,6 for at få gennemsnittet omregnet til 24 
duer. Ved finaleskydningen skyder alle til 40 duer. 
 
Der skal i RAHSsporting skydes til 2 x 25 duer, dette gælder også til finaleskydning. 
 
Der gives 2 point for hver vunden kamp, og 1 point for uafgjort kamp. Det hold der ved 
turneringens afslutning har opnået flest point, har vundet. 
Hvis 2 eller flere hold, har opnået lige mange point, afgøres rækkefælgen af det samlede antal 
skudte duer og derefter skud. Er dette lige, skydes der om på neutral bane. 
 
Alle kampe skal så vidt mulig afvikles i programmets fastsatte uge. Dog kan ugedagen ændres og 
hjemme og udekamp kan byttes rundt. Dette aftales foreningerne imellem. Sker det, at det andet 



Vedtægter for Ringkøbing Amts Hold Skydning 

 

hold ikke dukker op og heller ikke melder afbud, udfyldes skemaet med holdnavne og dato, samt 
besked om at kampen ikke blev skudt. Ved disse kampe er det skytternes gennemsnit der tæller. 
 
Hjemmeholdet starter skydningen, trykker selv duerne ud og dømmes af udeholdets holdleder og 
omvendt for udeholdet. 
 
Hjemmeholdet afholder udgifterne til begge holds skydekort. 
 
Skydningen afvikles fortinsvist på foreningens træningsaften og der må gerne skydes en 
træningsrunde inden selve holdskydningen. 
 

§ 5. 
Reserveskytter 

Som reserve for en manglende skytte på et hold, kan en hvilken som helst af den respektive 
forenings øvrige medlemmer anvendes. 
 
Afløserens resultat kan aldring komme til at tælle mere, end den afløstes gennemsnit. 
 
Ved det endelige amtsmesterskab kan en forening, ved akut opstået sygdom, benytte en reserve, 
der ikke opfylder kravene i § 8. 
 

§ 6. 
Sygdom og ulykke 

Hvis en skytte på grund af sygsom eller en ulykke under skydningen ikke kan gennemføre sin 
skydning, kan vedkommende kun erstattes af reserven. Reserven starter forfra. 
 

§ 7. 
Turneringsplan 

Det påhviler turneringslederen at udsende en turneringsplan til samtlige tilmeldte foreninger, som 
deltager i turneringen. 
 
Såfremt en forening har 2 hold i samme kreds, skal deres 2 indbyrdes kampe skydes inden 
turneringen er halvfærdig, og såfremt de indbyrdes kampe ikke er afviklet rettidig, vil ingen af 
holdene modtage point. Så vidt det er muligt, skal turneringslederen fastsætte de 2 indbyrdes 
kampe som de første i turneringen.  
 
Dagen efter kampen har fundet sted, indsender det vindende hold turneringsskemaet til 
turneringslederen eller indtaster det på www.rahs.dk. 
Turneringsskemaer til dette formål kan hentes på rahs@rahs.dk. Disse skal benyttes. 
 
 
 
 
 

http://www.rahs.dk/
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§ 8. 
Amtsmesterskab 

Når turneringen er afsluttet afholdes det endelige amtsmesterskab. Holdene som er blevet 
placeret som nummer 1 og 2 i de kredse med 5 hold og nummer 1, 2 og 3 i kredsene med 6 hold, 
konkurrerer med holdvinderne fra de andre kredse i serien. 
Der uddeles medaljer til de 3 vindende hold i hver serie, samt de 3 bedste individuelle i hver serie. 
 
Ved amtsmesterskabet vil kun skytter som har deltaget i 3 skydninger kunne deltage individuelt og 
på hold. 
Afholdelse af amtsmesterskabet går på skift mellem de deltagende foreninger. Dato for afholdelse 
er altid den 2. lørdag i august. 
Krav for at kunne afholde amtsmesterskab er el-udløsning af kastemaskiner, deltagelse i 
generalforsamlingen det indeværende år samt deltage med minimum 1 hold 2 år forud for 
afholdelse af amtsmesterskabet. Foreningen som tildeles amtsmeskerskabet mønstrer de 
nødvendige dommere. 
 

§ 9. 
Protest 

En protest afgives skrifligt til turnerningslederen og skal medfølges af 200,-. Hvis protesten vindes, 
tilbagebetales beløbet. Protesten behandles af en tre mands jury, som nedsættes af RAHS´s 
bestyrelse. Juryens afgørels kan ikke appeleres. 
 

§ 10. 
Pokaler 

Pokalerne ved amtsmesterskabet skal vindes 5 gange i alt, hvorefter de vindes til ejendom. 
 

§ 11. 
Generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned, og varsles med 20 dage til de deltagende 
foreninger. Bestyrelsen består af 5 personer og vælges for en 2-årig periode. 3 personer på valg 
det ene år og 2 det næste. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer. Desuden 
vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor, som sidder for 1 år af gangen. 
Turneringslederen udpeges af bestyrelsen, men er ikke en del af bestyrelsen. 
 
Hver forening har 2 stemmer til generalforsamlingen. 
 
Foreninges regnskab revideres af den valgte revisor. 
 
Ved ophævelse af foreningen, hæfter de deltagende foreninger solidarisk for over- og underskud. 
 
Vedtægterne kan kun ændres på generalforsamlingen ved alm. Flertal (2/3) 
Forslag til generalforsamlingen skal indsendes skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingen til 
formanden. 
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Hvet år på generalforsamlingen fastsættes deltagerprisen for deltagelse i amtsturneringen det 
kommende år. 
 

§ 11. 
Formålet 

Formålet med turneringen er med henblik på idrætten for de mange, der skal være det bærende – 
at samle alle flugtskydningsforeninger i en ædel kappestrid om hvilken forening, der kan mønstre 
det stærkeste hold indenfor henholdsvis serien og amtet, for herigennem at give de enkelte 
skytter lejlighed til sammen med deres ledere at føle og løfte medansvaret for deres forenings 
anseelse udadtil. 


