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Praktisk

Camping foregår på en særskilt skytte-

camp i Dall Villaby på en boldbane med

tilhørende klubhus.

Campingvogne og telte bliver placeret

landsdelsvis, og alt efter om man

tilmelder sig med strøm eller ikke.

Pris strøm:750 kr. pr. enhed.

Billetsalget til L2017 starter 1. oktober.

Hele oktober kan du spare 396 kroner

ved at tilmelde dig inden 1. november, så

den koster 799 kroner i oktober måned.

Pris derefter 1195 kr.

I skydnings aktiviteter kan børn deltage i

L2017, sammen med deres familier. Børn

deltager til en pris på 399 kr.
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Den 1. oktober 2016 åbner billetsalget til Landsstævnet 2017.

Fire dage med idræt, musik, fest og måske lidt søvn koster kun 1195 kroner – og

til de hurtige kun 799 kroner.

Det her får du

Det her kan du glæde dig til – det er nemlig med i dit deltagergebyr (1195 kr / early

bird: 799 kr):

Alt det idræt, du vil – vælg mellem mere end 25 idrætter

Deltagelse i åbningen

Bustransport under stævnet

Overnatning på en skole eller på primitiv camping

Adgang til festområdet

Adgang til koncerter

Rabat på billetter til shows

Det koster en billet til Landsstævnet!

Idræt, bus, musik, fest og overnatning! Alt det får du
for 1195 kroner til Landsstævnet i Aalborg 2017. Og
hvis du er hurtig, kan du købe billet til early bird-pris i
oktober 2016 til kun 799 kroner.
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Hvad er Landsstævne.

Hver fjerde år strømmer tusindvis af aktive danskere til en ny værtsby, der kan

præsentere et væld af idrætsaktiviteter, fællesskab, fest og farver. 29. juni - 2. juli

2017 er det Aalborg, der slår dørene op for Landsstævnet - også kaldet L2017. Skal

du med?

Landstævnet startede oprindeligt som et skyttestævne i 1862. Efter nogle år kom

gymnastik med som aktivitet. I 1935 blev flere idrætter inviteret inden for, og stævnet

udviklede sig igennem tiden med flere idrætsgrene og kulturelle input. Fællesskab,

samvær, livsglæde og mangfoldighed har været Landsstævnets kendetegn op

igennem tiden.

De største landsstævner blev afholdt i Svendborg i 1994 og i Silkeborg i 1998, hvor

henholdsvis 42.000 og 45.000 deltagere var med.

Når Aalborg i 2017 slår dørene op til landsstævne, vil der være nye ting at opleve.

Både i forhold til rammen stævnet afholdes i og udbuddet af idrætter. Fællesskab,

samvær, livsglæde og mangfoldighed vil stadig være centrale værdier i

landsstævneoplevelsen.

Når man deltager i Landsstævnet, kan man selv sammensætte sit program for

stævnet på kryds og tværs af de forskellige idrætstilbud.

Deltagerne i Landsstævnet kommer på grund af:

De mange gode idrætstilbud

Fællesskabet

Den helt særlige landsstævnestemning

Festerne

Åbningsshowet

Afslutningsshowet

DGI Landsstævne er Danmarks største
idrætsfestival.
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Vi må gerne blive 150 eller flere fra
DGI Midtjylland Skydning.   Så .. ses vi?

“Glem ikke 80/20-
reglen
80 % hygge og 20
% skydning



Skyttelejr til landsstævnet

Skytterne får egen campinglejr med

strøm og plads til børn ved L2017 ved

Aalborg.

Landstævnet i Aalborg 2017 giver skytter

mange muligheder for skydninger

som  i 2013.

Skytter får unikke forhold under DGI's

kommende landsstævne næste sommer

i Aalborg 29. juni - 2. juli.

Allerførst får de rummelige faciliteter i

Dall 12 km syd for Aalborg, hvor en

række skydninger tilbydes skytter fra

klubber under DGI Skydning:

25 m pistol

50 m riffel

200 m riffel

pistol terrænskydning

cal. .22 riffel terrænskydning

Desuden vil alle deltagere i

landsstævnet kunne prøve biatlon og

airsoft/hardball i Aalborg centrum.

Skyttelejr til landsstævnet
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To særlige vilkår

Dernæst får tilmeldte skytter unikke vilkår at bo under i forhold til alle andre

deltagere.

I Dall Villaby, fire kilometer fra skydebanerne, etableres en campingplads med plads

til campingvogne, der kan tilsluttes strøm.

Samtidig får skyttedeltagere mulighed for som de eneste deltagere at have deres

børn under 15 år med i lejren.

Tilmeldte skytter får desuden som alle andre L2017-deltagere mulighed for at prøve

et utal af 'kom og vær med'-aktiviteter på havnefronten og i Aalborgs centrum.

Billetsalget til L2017 starter 1. oktober. Hele oktober kan du spare 396 kroner ved at

tilmelde dig inden 1. november, så det koster 799 kroner i den ene måned.
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Skydende aktiviteter til L2017

KUN for skytter under DGI Skydning:

Afvikles i Dall – Syd for Aalborg.

25 m pistol

Her er der både mulighed for præcision-, duel- og hurtigskydning på højt

konkurrenceniveau. Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser, 3 programmer:

Standardpistol, finpistol, grovvåben.

50 m riffel

Koncentration og fokus, for dig der vil udfordre dig selv mentalt. Se om du kan blive

den nye landsstævnemester på 50 m. Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser,

50 m klasseprogram.

Derforuden skydes der et særligt landsstævneprogram.

200 m riffel

Kan du overføre dine gode egenskaber på 50 m riffel til at skyde på rigtig lang

afstand med en markant større kaliber, så får du muligheden for det under

landsstævnet. Hvis du kommer fra en forening der ikke skyder 200 m dagligt,

er det her en unik mulighed. Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser, 200 m

klasseprogram.
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Pistolterræn

Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser, cal. .22, GP 32, GPA, GR, GF. 5 discipliner

i alt.

Prøv en disciplin uden for de traditionelle faste baner. Her får du frisk luft og natur, og

i kombination med hurtige skydetider, masser af skiver at skyde på – så er her

muligheden for at udfordre dine skyttekammerater på nogle discipliner i måske

normalt ikke skyder.

Cal. .22 riffelterræn

Disciplinen som ved alle landsstævner er en succes. Det er sjældent at man lokalt i

sin egen forening bliver givet muligheden for at skyde terræn på cal. .22 riffel. Det får

du muligheden for her. Hurtige skydetider, små udfordrende mål – men på kendte

varierede afstand. Der skydes jf. Skyttebogens bestemmelser.

Biatlon – Skiskydning i løbesko

Du har sikkert hørt om skiskydning. Skytter på ski, der dyster i langrend og skydning.

Puls og koncentration, intensitet, spænding og ekstrem konkurrence. Nu får du

muligheden at prøve kræfter med sporten.

I sommerudgaven skifter vi dog ski ud med løbesko, og riflen løber vi ikke med. Alt

andet er præcis, som du kender det fra skiskydning.

Airsoft - Kom og prøv

Test dine færdigheder i præcisionsskydning med airsoft-våben: Hvor hurtigt kan du

ramme alle mål? (Aldersgrænse kan forekomme).
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25 meter standard, og finpistol

Grovpistol 25 m - GP 32, GPA, GR, GF,

KUN kal. .30 - .38 / 9mm

Udfordr din evne til koncentration,

præcision og ro. Sigt efter oplevelsen og

sæt nye mål i klassisk skydning.

Deltag i skydning på DGI Landsstævne

2017 i Aalborg og udfordr din evne til

koncentration, præcision og ro samtidig

med, at du får masser af konkurrencer.

Hvornår:

Torsdag- 10:00 til 16:30

Fredag:10:00 til 16:30

Lørdag:10:00 til 16:30

Område: Dall Villaby

Sted:

Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15,

9230 Svenstrup J

50 meter riffel og LS-program samt

200m

Koncentration og fokus for dig, der vil

udfordre dig selv mentalt. Se, om du kan

blive den nye landsstævnemester på 50

m. Der skydes ud fra Skyttebogens

bestemmelser - 50 m klasseprogram

LS-program

LS-program er opdelt i klasserne BK,

JUN/UÅ/ÅKL/SEN og US/VS.

Der skydes i alt 30 skud fordelt over 2

omgange.

Hvornår:

Torsdag- 10:00 til 16:30

Fredag:10:00 til 16:30

Lørdag:10:00 til 16:30

Område: Dall Villaby

Sted:

Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15,

9230 Svenstrup J
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Pistolterræn
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Terrænskydning pistol

Deltag i skydning på DGI Landsstævne

2017 i Aalborg og udfordr din evne til

koncentration, præcision og ro samtidig

med, at du får masser af konkurrencer.

Om aktiviteten:

Prøv en disciplin uden for de

traditionelle faste baner. Her får du frisk

luft og natur, og i kombination med

hurtige skydetider masser af skiver at

skyde på. Så her har du muligheden for

at udfordre dine skyttekammerater på

nogle discipliner, I måske normalt ikke

skyder. Der skydes ud fra Skyttebogens

bestemmelser: cal. .22, GP 32, GPA, GR,

GF. 5 discipliner i alt.

Hvornår

Torsdag 10:00 til 16:30

Sted:

Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15,

9230 Svenstrup J

Cal. .22 riffelterræn

Deltag i skydning på DGI Landsstævne

2017 i Aalborg og udfordr din evne til

koncentration, præcision og ro samtidig

med, at du får masser af konkurrencer.

Om aktiviteten:

Her har du disciplinen, som ved alle

landsstævner er en succés. Det er

sjældent, at man lokalt i sin egen

forening bliver givet muligheden for at

skyde terræn på cal. .22 riffel. Det får du

muligheden for her. Hurtige skydetider,

små udfordrende mål – men på kendte

varierede afstand. Der skydes ud fra

Skyttebogens bestemmelser.

Hvornår

Fredag 10:00 til 16:30

Sted:

Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15,

9230 Svenstrup J
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Alle kan være med !
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Airsoft

Skydning - Kom og prøv

Hvornår :Torsdag 10:00 til 16:00

Hvem : Alle

Område: Øgadekvarteret

Sted Østre anlæg, Bonnesensgade,

9000 Aalborg

Hurtig-Skydning med airsoft-våben

Prøv skydning på Landsstævnet og

udfordr din evne til koncentration,

præcision og ro.

Om aktiviteten:

Test dine færdigheder i

præcisionsskydning med airsoft-våben:

Hvor hurtigt kan du ramme alle mål? Vi

træner præcisions- og målskydning med

bevægelse før og under skydning på tid.

Biatlon -

Skiskydning i løbesko

Hvornår :Fredag 09:00 til 17:00

Hvem: Alle

Område: Øgadekvarteret

Sted: Østre anlæg, Bonnesensgade,

9000 Aalborg

Motion, præcision og koncentration.

Du har sikkert hørt om skiskydning.

Skytter på ski, der dyster i langrend og

skydning. Puls og koncentration,

intensitet, spænding og ekstrem

konkurrence.

I sommerudgaven skifter vi ski ud med

løbesko, og riflen løber vi ikke med. Alt

andet er præcis, som du kender det fra

skiskydning.

Om aktiviteten:

5 x 400 m løb og 4 x skydning med IR

våben.
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Jakob er der også plads til.
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Mærk pulsen. Mød
magien.

I samarbejde med:

DGI Landsstævne er Danmarks største idrætsfestival. Hvert fjerde år strømmer tusindvis 
af aktive danskere til en ny værtsby, der kan præsentere et væld af idrætsaktiviteter, 
fællesskab, fest og farver. I 2017 er det Aalborg, der slår dørene op for landsstævnet.
 
Kom til Aalborg og mærk pulsen. Dyrk den idræt, du brænder for og bliv udfordret på alt 
det nye. Tag af sted selv eller sammen med dem, du kender og deltag i fællesskabet. 
Kæmp for sejren, vær aktiv med holdet, tag del i festen, nyd glæden og mød magien. 

Ta´ med til Aalborg og oplev et landsstævne i helt nye, fantastiske og kraftfulde rammer. 
Det hele foregår i centrum af byen med den nye havnefront som omdrejningspunkt. 
Glæd dig til et stævne med sport, oplevelser og musik og gå ikke glip af en fantastisk 
idrætsoplevelse og et centrum med høj puls og bevægelse.

29. juni til 2. juli 2017


