AKADEMiSK SKYTTEFORENINGs langdistanceskydninger
FELTSKYTTE-POKALEN. Generalmajor von Hegermann-Lindencrones pokal
Evigt vandrende pokal skænket Akademisk Skytteforening ved Svenskeskydningen 1958.
1. Pokalen, der vindes for 1 år ad gangen, er udsat af overretssagfører Janus Krarup.
2. Ethvert medlem af A. S. har ret til at deltage i skydningen.
3. Der skydes om pokalen i samtlige åbne terrænskydninger, hvori A. S. deltager med 4 mand
eller flere. De pågældende skydninger annonceres, når halvårsprogrammet udsendes.
Specielt regnes feltskydningen mod P7 som åben.
4. Hver gang der skydes om pokalen, tildeles der 5 points til den bedste AS’er, 4 points til den
næste etc.
5. Vinder af pokalen for det følgende år er den skytte, som i løbet af det pågældende
kalenderår har samlet den største pointsum. Står to skytter lige, rangeres der efter
træfferkvotient, der er opnået i de pointgivende skydninger.
6. Den sejrende skyttes nummer og navn samt årstallet for hjemførelsen af pokalen
indgraveres på en lille sølvplade, der fastgøres til kæden af plader indvendig i pokalens låg.
Bemærkninger:
ad 3. I det tilfælde, at der skydes to terrænskydninger på samme dag, tildeles fuldt point ved
dem begge. En skytte kan kun opnå point ved én feltskydning på en enkelt dag og i så
fald den første. Ved skydninger, hvor et hold består af 3 skytter, kan der efter
skydeinspektionens nærmere bestemmelse tildeles points, selv om der kun har deltaget 3
mand.
ad 4. Såfremt 2 eller flere skytter opnår nøjagtigt samme resultat ved en skydning, tildeles alle
disse skytter det højeste antal points, en af dem kunne have opnået. Efterfølgende skytter
tildeles points i overensstemmelse med deres pladsciffer.

COLLET-POKALEN. A.S.-mesterskab på 300 m
1. Mesterskabspokalen blev oprindelig udsat af godsejer, kammerherre, hofjægermester
Harald Collet, Lundbygård, Lundby.
2. Pokalen blev efter de gældende statutter vundet til ejendom af 3745 Finn Scheibye, der har
udsat pokalen som evigt vandrende.
3. Ethvert medlem af A.S. har ret til at deltage i skydningen.
4. Der skydes om mesterskabet to gange om året, én gang i hvert semester. Datoerne vil
fremgå af skydeprogrammet. Til skydningerne tæller hver gang 30 skud, 10 skud i hver af
stillingerne liggende, stående og knælende. Skydningen kan gennemføres enten som en
kvartmatch med ubegrænset antal prøveskud før hver stilling og skydetid 55 minutter eller
som de første 10 skud i hver stilling af en halvmatch. For skydningen gælder i øvrigt i videst
muligt omfang de til enhver tid gældende internationale regler.
5. Vinder af mesterskabet er den skytte, der opnår højest pointsum af de to skydninger. Ved
pointslighed anvendes de til enhver tid gældende internationale regler på det samlede
resultat (=halvmatch). I pokalen indgraveres hvert år vinderens nummer og navn samt det
opnåede resultat.
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SKYTTEKONGESKYDNINGEN. Medaljeskydning I
1. Der skydes om et evigt vandrende skærf - Skyttekongeskærfet - samt om guld-, sølv- og
bronzemedaljer.
2. Ethvert medlem af A. S. har ret til at deltage i skydningen.
3. Der skydes til Medaljeskydning I hver skydedag. Deltagelse i åbne stævner under DDS og
Dansk Skytte Union tæller også til skyttekongeskydningen.
4. Der skal i årets løb skydes følgende skydninger, hvoraf den/de bedste i hver kategori er
tællende i det endelige resultat:
A. Dansk Hovedskydning; International riffelskive, 200 m. (3 serier). Ubegrænset antal
prøveskud og 15 skud i 3 stillinger. Skydetid inklusiv prøveskud: 25 minutter.
B. Foss Pokal Program; International riffelskive, 300 m. (1 serie). Frit antal prøveskud og
15 skud liggende. Skydetid inklusiv prøveskud: 25 minutter.
C. Svensk Hovedskydning; International riffelskive, 300 m. (1 serie). 5 prøveskud efterfulgt
af to serier à 5 skud liggende på hver 90 sekunder og en serie à 3 skud knælende og 2
skud stående, skydetid: 3 minutter. Markering efter den første liggende serie og efter
skydningens afslutning.
D. Nordisk Program; International riffelskive, 300 m. (1 af hver af de følgende 4 del- serier)
1. 5 prøveskud efterfulgt af en serie på 5 skud liggende på 90 sekunder, en serie på 5
skud stående på 3 minutter og en serie på 5 skud knælende på 2 minutter.
Markering efter hver serie.
2. 3 prøveskud efterfulgt af 3 skud stående, 3 skud knælende og 4 skud liggende,
skydetid 5 minutter. Markering efter serien.
3. 3 prøveskud efterfulgt af 5 skud knælende på 3 minutter. Markering efter serien.
4. 5 skud stående, skydetid pr. skud: 2 minutter.
E. Hurtigskydningsprogram; International riffelskive, 200 m.
1. Frit antal prøveskud og 10 skud liggende på 2 minutter (1 serie).
2. Frit antal prøveskud og 5 skud liggende på 30 sekunder (2 serier).
5. Skydningerne under A og B skal afgives som den første af sin art på den pågældende
skydedag (eller ved det pågældende stævne).
6. Det samlede resultat udgøres af summen af de ovenfor anførte serier.
7. Vinder af Skyttekongeskærfet og -medaljen bliver skytten med den højeste pointsum.
Vinderens nummer og navn indgraveres på en bjælke, der påsættes skærfet. Har skytten
tidligere vundet skyttekongemedaljen, indgraveres årstallet for sejren på en bjælke, der
påsættes medaljens bånd.
Står to eller flere skytter lige, er den skytte vinder, der har det højeste resultat i A, derefter
B, C, D1 osv.
8. Følgende pointsum kræves for opnåelse af foreningens medaljer:
Guld
1185 p.
Sølv
1060 p.
Bronze
940 p.
MEDALJESKYDNING II
1. Der skydes om placeringen som bedste skytte i tre stillinger.
2. Ethvert medlem af A.S. har ret til at deltage i skydningen.
3. Der skydes til Medaljeskydning II hver skydedag, hver gang ubegrænset antal prøveskud
og 15 gældende skud i tre stillinger mod den internationale ringskive på 200 m. Samlet
skydetid: 25 minutter. Deltagelse i åbne stævner under DDS tæller også til medaljeskydning
II.
Der må afgives et ubegrænset antal serier pr. skydedag. Det er tilladt at skyde serierne som
kvartmatch i henhold til Skyttebogens bestemmelser herom (3x10 skud).
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4. Skytternes placering afgøres på grundlag af gennemsnittet af de 10 bedste serier afgivet i
årets løb. Står to skytter lige går den skytte forud, som har den højeste pointsum i den
dårligste af de ti serier.
XXX-POKALEN
1. Præmien udsættes hvert år af Akademisk Skytteforening.
2. Ethvert medlem af Akademisk Skytteforening kan deltage i skydningen.
3. Der skydes om præmien 8 gange om året, 4 om foråret og 4 om efteråret. Datoerne angives
i årets skydeprogrammer. Skydningen består af en ordinær dansk hovedskydning i tre
stillinger med ubegrænset antal prøveskud mod den internationale ringskive på 200 m.
Samlet skydetid inklusiv prøveskud er 25 minutter
4. Til skydningen tæller den først afgivne (påbegyndte) serie af denne art. Der gives
henholdsvis 3, 2 og 1 point til de tre bedste serier. Ved pointlighed anvendes DDS’ regler for
klassificering af skudrækker.
5. Vinder af præmien er den skytte, der opnår flest point (se ovenfor). I tilfælde af pointlighed
går den skytte forrest, der har flest 1.- og dernæst flest 2.-pladser. Er dette ikke afgørende,
vinder den skytte, der har højest gennemsnit af pointgivende serier.
6. Den skytte, som et år har vundet præmien, kan ikke deltage i skydningen om præmien det
følgende år.
FOSS-POKALEN
1. Pokalen stilles til rådighed af et legat indstiftet af afdøde ingeniør Alexander Foss.
2. Ethvert medlem af Akademisk Skytteforening kan deltage i skydningen.
3. Der skydes om pokalen 6 gange i løbet af året. 3 gange om foråret og 3 gange om efteråret.
Hver gang skydes frit antal prøveskud og 15 gældende skud liggende mod den
internationale ringskive på 300 m. Skydetiden er 25 minutter - prøveskud inklusive.
4. Skydningen skal være den første af sin art på den pågældende skydedag.
5. Vinder bliver den skytte, som i årets løb har opnået flest sejre. Indrangering for de enkelte
skydedage sker efter DDS’ regler. Har to eller flere opnået samme antal sejre er den skytte
vinder, der ved de opnåede sejre har størst pointsum. Kan en afgørelse ikke nås på denne
måde, regnes der med antallet af opnåede 2.-pladser og eventuelt med antallet af 3.pladser.
6. Den skytte, som et år har vundet pokalen, kan ikke deltage i skydningen om pokalen det
følgende år.
SCHMIEGELOW-POKALEN
1. Pokalen er indstiftet af professor dr. med. Ernst Carl Schmiegelow.
2. Pokalen er en handicappokal. Ret til at deltage i skydningen har ethvert medlem af A.S.,
som på grundlag af sine skydninger har fået tildelt et handicaptal (se herom i pkt. 4)
3. Der skydes om pokalen hver skydedag, hver gang frit antal prøveskud og 15 gældende
skud i tre stillinger mod den internationale skive, 200 m. Skydetiden er 25 minutter prøveskud inklusive. Kun den første serie af denne art afgivet på en skydedag er gældende.
4. Skydeinspektionen tildeler ved årets begyndelse hver skytte et handicaptal på grundlag af
skytternes serier i tre stillinger i det foregående år. Skytten skal normalt have afgivet mindst
10 serier i løbet af det foregående år for at få tildelt et handicaptal.
5. Hvad en skytte på skydedage i løbet af året opnår i den først afgivne tre-stillingsserie
udover sit handicaptal opsummeres efterhånden.
6. Ved hvert halvårs slutning afholdes en Schmiegelow-dag, hvor de udover handicaptallet
opnåede points - i den først afgivne serie af denne art - tæller dobbelt.

7. Vinder af pokalen er den skytte, der i løbet af året på denne måde har opnået det største
antal points.
8. Står to skytter lige i points, er den skytte vinder, som har det højeste handicaptal.
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DAMM-POKALEN
1. Damm-pokalen er oprindelig indstiftet af Damms legat, der blev oprettet til minde om
Akademisk Skytteforenings mangeårige formand, overretssagfører L. A. Damm.
2. Pokalen består af skydeudrustning til et af skydeinspektionen fastsat beløb.
3. Berettigede til at deltage er skytter, som er indmeldt i A.S. inden for de sidste fem år - fra
1.1. at regne.
4. Der skydes om pokalen ved alle ordinære skydedage.
5. Vinder af pokalen er den skytte, der har opnået højest pointtal ved følgende beregning: Til
gennemsnittet af årets 10 bedste serier i tre stillinger, opnået inden sidste skydedag,
lægges det dobbelte af sidste skydedags (Damm-dag) resultat. Kun sidstedagens første
trestillingsserie tæller. Pokalen uddeles kun, når to skytter har gennemført skydningen.
6. Står to skytter lige, er den skytter vinder, der har den bedste serie på den sidste dag.
Bemærkninger:
ad 3. Skytter, der har opnået DDS’ friskyttemærke, deltager traditionsmæssigt ikke i denne
skydning.
ad 5. Pokalen kan kun vindes én gang af samme skytte.
Poul Glesners mindepokal (Veteranpokalen)
1. Mindepokalen er udsat anonymt af Poul Glesner, mangeårig 1. skydeinspektør i Akademisk
Skytteforening og senere mangeårig formand for Dansk Skytte Union. Efter Poul Glesners
død i 2007 er pokalen efter aftale med Poul Glesners datter navngivet til erindring om hans
mangeårige virke for skyttesagen i Danmark. Pokalen er udsat for at fremme skydningen
blandt veteranskytter.
2. Berettigede til at deltage i skydningen er alle skytter i A.S. og P7, som ved sæsonstart
opfylder DDS’ bestemmelser for at kunne stille op i veteranklassen (i 2008 født 1952 eller
tidligere). Skydningen kan ikke vindes af en skytte, som i årets skyttekongeskydning vinder
guldmedalje eller vinder skydningen uden at have vundet guldmedalje.
3. Der skydes om pokalen de samme dage, som der i henhold til skydeprogrammet skydes
om XXX-pokalen (200 m skydningerne) og Foss-pokalen (300 m skydningen) samt i
forbindelse med årets P7-arrangement. De/det bedste resultater i hver kategori er tællende i
det endelige resultat.
4. Alle skydninger afgives på den internationale riffelskive. Skydningens resultat består af
følgende delresultater:
a. 3 skydninger á 15 skud liggende uden eller med anlæg eller siddende med anlæg på
200 m. Skydningerne kan dog også afgives i enhver højere stilling. Skydningerne skal
være afgivet som dagens første påbegyndte serie af sin slags.
b. 1 skydning á 15 skud liggende uden eller med anlæg eller siddende med anlæg på 300
m. Skydningen kan dog også afgives i enhver højere stilling. Skydningen skal være
afgivet som dagens første påbegyndte serie af sin slags.
c. Veteran-tillæg. For hvert år, skytten ved sæsonens begyndelse er ældre end 55 år,
tildeles et veteranhandicap på ½ point.
5. Står to skytter lige, afgøres rangeringen i følgende rækkefølge: 1) flest skudte point 2)
bedste resultat på 300 m, 3) bedste resultat på 200 m, 4) næstbedste resultat på 200 m.
Rangeringerne sker efter DDS’ regler for indrangering.

