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Til 5. klasses elever, forældre og lærere. 
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Igen i år har 5. klasser over hele landet mulighed for at deltage i Skole DM.  
I "Gammel Vojens Kommune" tager Vojens Skytteforening imod klasserne. 

Hvad er Skole DM i Skydning? 

• Det er en konkurrence i koncentration og præcision. 
• Det er en gratis holdkonkurrence for alle 5. klasser, hvert år siden 1995. 
• Skole DM er arrangeret af Dansk Skoleidræt og DGI Skydning.  
• På hvert hold á 4 elever skal deltagerne komme fra den samme 5. klasse. 
• Der må laves flere hold pr. klasse, så hele klassen kan deltage! 
• Holdene sammensættes af Vojens Skytteforening, så klassen får de bedste 

chancer for at vinde. 
• De 20 bedste hold i Sønderjylland deltager i en amtsfinale.  
• De to bedste hold i amtsfinalen går videre til landsfinalen (DM). 
• I landsfinalen vinder de 5 bedste hold på klassens vegne hhv. 8.000 kr., 

5.000 kr., 3.000 kr., 1.500 kr. og 1.500 kr. 
Læs meget mere på https://www.dgi.dk/skoledmskydning. 
Sidste år deltog næsten 9.000 elever fra hele landet. Fra "Gl. Vojens Kommune" 

kvalificerede Lagoniskolens 5. A, B og C sig flot til amtsfinalen med 4 hold i alt.  
5. C var så dygtige, at de vandt GULD i amtsfinalen og dermed kom med til DM! 

Hvor og hvornår foregår det? 

Indledende instruktion, træning og kvalifikationsskydning foregår i uge 41 og 43 
hos Vojens Skytteforening. 

Hvis holdene opnår en finaleplads, så er tidsplanen yderligere: 
• Amtsfinalen foregår 18. november hos Vojens Skytteforening. 
• Landsfinalen (DM) foregår 25. november i Vingsted Centeret. 

Vojens Skytteforening vil give besked til skolen, hvis nogle af holdene skulle være 
så dygtige at kvalificere sig til finalerne ☺ Vi krydser fingre for jer! 

Hvem hjælper klassen? 

Vojens Skytteforening vil stå for sikker instruktion og træning ☺  
Eleverne skal selv sørge for transport til/fra Vojens Skytteforening. 

Hvordan deltages? 

Tilmelding fra klassen sendes samlet til Vojens Skytteforening med 
navneliste og kontaktperson (voksen) senest 1. oktober.  

Navnelisten må meget gerne være lavet i Excel. 
 
 
Med venlig skyttehilsen og på gensyn ☺ 
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