
Generalforsamlingen 2018 

Revidering af vedtægterne 

Bestyrelsens forslag. 

 

§ 2. Inddeling (nuværende ordlyd, den markerede tekst fjernes) 
Turnering: Et hold består af 4- 6 skytter, hvor de 4 bedste skytter tæller. Alle skal være tilmeldt på holdet. 
Hvis der er flere end 5 skytter kan der kræves betaling for de øvrige. Der skydes til det antal duer, der er 
bestemt på generalforsamlingen.  Der skydes dobbelt Turnering (Ude og Hjemmekampe). Holdene bliver 
inddelt efter licenskort, hvor de 4 bedste skytter giver holdgennemsnittet. Der skal betales licenskort for 
alle deltagende skytter. Antal duer: serie 1 – 10 til 40 duer med to(2) dubleer. Resterende serier til 24 duer 
med 1 double. 

§ 2. Inddeling (Ny formulering) 
Turnering: Et hold består af 4- 6 skytter, hvor de 4 bedste skytter tæller. Alle skal være tilmeldt på holdet. 
Der skydes til det antal duer, der er bestemt på generalforsamlingen.  Der skydes dobbelt Turnering (Ude 
og Hjemmekampe). Holdene bliver inddelt efter licenskort, hvor de 4 bedste skytter giver 
holdgennemsnittet. Der skal betales licenskort for alle deltagende skytter. Antal duer: serie 1 – 10 til 40 
duer med to(2) dubleer. Resterende serier til 24 duer med 1 double. 

 

§ 3. Forsikring m.v. (nuværende ordlyd, den markerede tekst fjernes) 
Holdturneringen står åben for alle der har en gyldig ansvarsforsikring, samt er medlem af Danmarks 
Jægerforbund eller Dansk Flugtskydnings Forbund.  Det gamle Vejle Amts Holdskydning er medlem af Dansk 
Flugtskydnings Forbund og herigennem Dansk skytte Union og dermed underlagt disses love og 
bestemmelser. Foreninger og baner skal være indenfor det gamle Vejle Amt. Foreninger og baner udenfor 
det gamle Vejle Amt skal godkendes af generalforsamlingen for at kunne deltage i turneringen og 
finaleskydningen. 

§ 3. Forsikring m.v. (Ny formulering) 
Holdturneringen står åben for alle der har en gyldig ansvarsforsikring, samt er medlem af Danmarks 
Jægerforbund eller Dansk Flugtskydnings Forbund.  Det gamle Vejle Amts Holdskydning er medlem af Dansk 
Flugtskydnings Forbund og dermed underlagt disses love og bestemmelser. Foreninger og baner skal være 
indenfor det gamle Vejle Amt. Foreninger og baner udenfor det gamle Vejle Amt skal godkendes af 
generalforsamlingen for at kunne deltage i turneringen og finaleskydningen. 

  



§ 11. Finaleskydning (nuværende ordlyd, den markerede tekst fjernes eller ændres) 
Finaleskydning afholdes 1. lørdag i august. Der skydes om medaljer for hold og til individuel.  Finalen 
afvikles for alle med en(1) skydning til 40 duer med 2 dubleer.  Resultatet som er opnået i holdskydningen 
ved finalen tæller også til individuelt.  For at deltage som individuelt i denne præmiepulje kræves mindst en 
(1) skydning i holdturneringen.   

Skytter som ikke har kvalificeret sig ved holdskydningen kan deltage i den individuelle skydning til finalen.  
Generalforsamlingen vælger hvilken bane der skal bruges til finalen. Herudover fastsættes også prisen på 
kort til finalen. Ved afregning af duer med banen afregnes med prisen for banens træningskort. Ved 
fordeling af bane til finaleskydning er det banen, og ikke kredse/foreninger der kan søge. For at kunne 
afholde finaleskydningen skal foreningen/klubben have deltaget i turneringen, samt også deltage på 
generalforsamlingen. Banen skal for at få finaleskydningen have ordnede toiletforhold, samt der gerne må 
være en ekstra serieskydningsbane. Banen må gerne arrangere andre skydninger når dette kan ske uden 
gene for holdskydningen. Det er ikke et krav, at disse skydninger kan arrangeres.  

*Banen skal stille med 2 dommere/Banekommandør på hver standplads til afvikling af finaleskydningen. 
Skytterne må efter eget valg selv trykke duerne ud.  Der kan ikke købes licenskort til reserveskytter til 
finalen. Sidste frist for afbud af et hold til finaleskydningen er 14 dage før skydningen. Udebliver et hold 
uden lovlig afbud er prisen kr. 500 i bod.  

Pokaler afleveres senest på dagen for finaleskydningen. Rykker og afhentning af en ikke afleveret pokal 
afregnes med kilometerpenge. 

 

§ 11. Finaleskydning (Ny formulering) 
Finaleskydning afholdes 1. lørdag i august. Der skydes om medaljer for hold og til individuel.  Finalen 
afvikles for alle med en(1) skydning til 40 duer med 2 dubleer.  Resultatet som er opnået i holdskydningen 
ved finalen tæller også til individuelt.  For at deltage som individuelt i denne præmiepulje kræves mindst en 
(1) skydning i holdturneringen.   

Skytter som ikke har kvalificeret sig ved holdskydningen kan deltage i den individuelle skydning til finalen.  
Generalforsamlingen vælger hvilken bane der skal bruges til finalen. Herudover fastsættes også prisen på 
kort til finalen. Ved afregning af duer med banen afregnes med prisen for banens træningskort. Ved 
fordeling af bane til finaleskydning er det banen, og ikke kredse/foreninger der kan søge. For at kunne 
afholde finaleskydningen skal foreningen/klubben have deltaget i turneringen, samt også deltage på 
generalforsamlingen. Banen skal for at få finaleskydningen have ordnede toiletforhold, samt der gerne må 
være en ekstra serieskydningsbane. Banen må gerne arrangere andre skydninger når dette kan ske uden 
gene for holdskydningen. Det er ikke et krav, at disse skydninger kan arrangeres.  

*Banen skal stille med 2 dommere på hver standplads til afvikling af finaleskydningen. Skytterne må efter 
eget valg selv trykke duerne ud.  Der kan ikke købes licenskort til reserveskytter til finalen. Sidste frist for 
afbud af et hold til finaleskydningen er 14 dage før skydningen. Udebliver et hold uden lovlig afbud er 
prisen kr. 500 i bod.  

Pokaler afleveres senest på dagen for finaleskydningen. Pokalerne skal være indgraveret med vinderholdets 
navn og evt. resultat. Såfremt pokalen ikke er tilstede på dagen, udløser det en bod på kr. 500,- En evt. 
afhentning, afregnes med statens kilometer takst. Bestyrelsen forbeholder ret til at justere boden. 

Såfremt bøder ikke betales udelukkes foreningen af næste års turneringen. 



Tilføjelse til vedtægter i Vejle amts holdskydning. 

Forslag at vi som andre holdskydninger / foreninger laver så der er et antal stemmer  

§ ?? Afstemning (ny Tilføjelse) 
Hver fremmødt forening kan stemme med max 1 repræsentant pr hold der har været tilmeldt i den 
forgangne sæson og der kan ikke stemmes med fuldmaget eller lignende. 


