Indbydelse til
De Danske Politimesterskaber 2021
i
badminton og skydning
Hvornår:

Tirsdag den 2. november 2021
Onsdag den 3. november 2021

Hvor:

Badminton: Søften Hallerne, 8382 Hinnerup
Skydning: Skytternes Hus, Gøteborg Allé 7G, 8200 Aarhus N

Badminton:

Afvikles i henhold til DBF´s spilleregler og DPIF´s
proportioner.
Der spilles i følgende rækker:
Dame-, Elite-, Mester-, A- og Veteranrækker +40, +45, +50,
+55 og + 60. Der konkurreres i alle rækker i både single og
double og rene doubler. I elite rækken konkurreres der
endvidere i mixed-double.
En kategori afvikles som udgangspunkt kun, hvis der er mindst
4 tilmeldte deltagere/par. Sammenlægning af
rækker/kategorier vil kunne komme på tale i tilfælde af for få
tilmeldte i en given række/kategori.
Spillerne skal være omklædte og spilleklar senest et kvarter før
den annoncerede spilletid. Opvarmning skal foregå uden for
banerne. Der spilles med anerkendte fjerbolde under
turneringen.

POLITIETS IDRÆTSFORENING AARHUS
Ridderstræde 1 • 8000 Aarhus C • Tlf: 8731 1448 • Bank: Lån og Spar, Århus C 0400-4023623884

Søften Hallens Cafeteria vil være åben begge dage.
Skydning:

Afvikles i disciplinerne luftpistol og luftriffel, samt salonriffel
og standardpistol på 15 meter i henhold til DPIF’s
proportioner.
Der skydes i følgende discipliner:
Salonriffel: Åben – OB – VET
Luftriffel: Åben – OB – VET
Standardpistol: Åben – Dame – OB – VET
Luftpistol: Åben - Dame – OB – VET
Der inviteres til holdmesterskaber i alle discipliner.
Endvidere inviteres der til prøvemesterskab på 10 meter
luftpistol og luftriffel Åben klasse jfr. ISSF-regler.
• Skytterne skal møde ved skydebanerne 15 minutter før
den programsatte skydetid.
• Skytterne skal selv medbringe ammunition.
• Der må fra samme PI-storkreds gerne tilmeldes flere
hold med navngivne skytter i samme disciplin – også
selv om skytterne kommer fra forskellige
lokalforeninger i storkredsen.
• Holdskytternes navne skal foreligge skriftligt til
stævnekontoret inden første holdskytte skal skyde.
• Klasser gennemføres ikke, hvis der er mindre end fire
tilmeldte deltagere. Tilmeldte deltagere vil i
påkommende tilfælde blive overført til disciplinens åbne
klasse.
• OB og VET-skytter må gerne stille op i Åben klasse –
men afskærer sig derved muligheden for at kunne stille
op i henholdsvis OB eller VET

Morgenbrød i begrænset omfang kan købes på skydebanen.
Smørrebrød kan bestilles hver dag inden kl. 1030.
Præmier:

Der konkurreres om DPIF’s mesterskabsmedaljer og
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plaquetter.
Turneringsledelse: Nedsættes for hver disciplin i overensstemmelser ned DPIF’s
vedtægter.
Startgebyr:

Badminton: Single 100 kr. og double 100 kr. pr. par.
Skydning: 100 kr. pr. skytte pr. disciplin

Kammeratskabsaften:

Der afholdes kammeratskabsaften tirsdag den 2. november
2021 kl. 1830 i kantinen på Århus Politigård.
Prisen for kammeratskabsaften er 250 kr., der inkluderer mad
og underholdning. Der vil være mulighed for køb af diverse
drikkevarer.

Tilmelding:

Bindende tilmelding på medsendte tilmeldingslister sendes,
gerne på mail, senest d. 1. september 2021 til:
Badminton: Jesper Compier jpc004@politi.dk
Skydning: Jan Poulsen jpo004@politi.dk
Alternativt med post til:
Politiets Idrætsforening, Århus
Ridderstræde 1
8000 Århus
Att: Jan Poulsen eller Jesper Compier

Indbetaling af
startgebyr

Startgebyr til badminton og skydning samt betaling til
kammeratskabsaften skal ske samtidig med tilmelding på
Konto: reg.nr. 0400, kontonr. 4023623884

Overnatning:

Varetages af de enkelte foreninger, og der kan bl.a. henvises til
følgende:
CabInn (www.cabinn.com)
Danhostel Vandrehjem (www. aarhus-danhostel.dk)
Scandic (www.scandichotels.dk)
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Spørgsmål:

PI Århus badminton: Jesper Compier tj. mobil 51180553
PI Århus skydning: Jan Poulsen tj. mobil 51203537
PI Århus kasserer: Jesper Ginnerup tj. mobil 30558511
DPIF Badminton udvalg: Nikolaj Kjærsgaard tj. mobil
22752539
DPIF Hovedkontor: Ole K. Jacobsen tj. mobil 22949182

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen

Lars Bisgaard
Formand
PI Aarhus
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POLITIETS IDRÆTSFORENING
KØBENHAVN
H. C. Andersens Boulevard 42, 1.tv.
1153 København V

Telefon 35 21 92 70
E-mail: pi-kbh@pi-kbh.dk
www.pi-kbh.dk
facebook.com/sportipolitiet

1. august 2021/mh.
DANSKE POLITIMESTERSKABER I BADMINTON OG SKYDNING
TIRSDAG DEN 2. OG ONSDAG DEN 3. NOVEMBER 2021 VED ÅRHUS

Kære alle sammen.
I forbindelse med fremsendelse af indbydelsen får I hermed nogle praktiske oplysninger.
Det er et krav, at alle deltagere er medlem af PI-København.
Tilmelding til mesterskaberne fremsendes på mail til pi-kbh@pi-kbh.dk eller mha167@politi.dk
Der arrangeres 2 overnatninger – formentlig på Danhostel Århus.
PI-København afholder udgifterne til startgebyr, spisning til kammeratskabsaftenen og
indkvartering.
Tilskud til transport er 2 kr. pr. km og betalt brobizz med 4 personer i bilen. Jo færre i bilen, jo
mindre tilskud.
Ønsker man ikke at benytte sig af tilbuddet om spisning og/eller indkvartering, SKAL dette
meddeles ved tilmelding.
Skriv/ring endelig, hvis der er spørgsmål.
Tilmelding sendes til Idrætskontoret
SENEST 1. SEPTEMBER 2021
På PI-Københavns vegne
Gunnar Nørager
Formand

