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Guide til afholdende klub for afvikling af konkurrencer i Præcision 

(publiceret 3. august 2001, redigeret 12. maj 2002, 26. oktober 2002, 19. juni 2007, 12. 

april 2008, 31. januar 2010, 8 juni 2016, 12. oktober 2021) 

 

Efter gennemgang af denne manual bør eventuelle spørgsmål eller ønske om hjælp til 

afvikling af en konkurrence rettes til Præcisions-repræsentanterne. 

 

Indbydelser: 

Check at konkurrencen er nævnt i aktivitetskalenderen og på DFU’s hjemmeside. 

Følgende skal fremgå af indbydelsen: 

• Tilmeldingsfrist 

• Tid/sted 

• Overnatningsmuligheder 

• Discipliner 

• Priser 

• Min/max runder 

• Flytype 

• Rækker (Speed Præc. – Speed Præc.) 

 

Bestilling af udstyr til afholdelse af konkurrence: 

• Madras (Præcisionsrepræsentanterne kan være behjælpelig med at finde egnet madras) 

• Vimpler/Airblades 

• Minestrimmel til markering af B- springere, samt opsætning af speed præcisions target. 

• Streamers til flyveren 

• Resultattavle 

• 220 volt strøm indenfor ca. 100 meter fra præcisionsområdet. 

• Øvrigt dømningsudstyr: kontakt dommerrepræsentanten for præcision 

o Vindpose 

o Eldisk 

o Fodfejlsplade 

o Scorebox 

o Publikum-display 

o Scoringsystem 

 

Aftale med dommere: 

• Kontakt Præcision dommerrepræsentanten (DFU hjemmeside) 

• Anbefalet antal dommere: 

o Blokhus min. 6 dommere 

o DM min 5 dommere, samt 2 hjælpere fra klubben 

o Lokale konkurrencer min. 4 dommere samt 1 hjælper fra klubben  

’ 
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Præmier: 

• Individuel Præcision (A) 1-2-3. plads 

• Individuel Præcision (B) 1-2-3. plads 

• Hold Præcision 1-2-3. plads 

• Speed Præcision (A) 1-2-3. plads 

 

Til DM er der ligeledes en vandrepokal til det vindende hold i præcision og til vinderen af 

individuel præcision. Jægerkorpsets debutantpokal gives til den bedste debutant i A-rækken og 

vinderen af B-rækken modtager ligeledes en vandrepokal. 

Forrige års vindere skal selv medbringe deres vandrepokaler. 

 

Generelt afhænger antallet af medaljer af forhåndstilmeldinger. 

For at der kan uddeles 3 medaljer i en række skal der være minimum 6 springere, 2 

medaljer minimum 5 springere, 1 medalje minimum 3 springere, herefter ingen 

medaljer. 

 

Tænk over evt. gaver til dommere/hjælpere – det er ikke et krav, men almindelig brugt 

at takke dommere, piloter og hjælpere med en lille erkendtlighed. 

 

Indkvartering af dommere: 

Der stilles en halv campingvogn eller tilsvarende indkvartering i klubhus eller lign. til rådighed pr. 

dommer. Det bør tilstræbes at indkvartering sker i nogenlunde rolige omgivelser! 

Dommerne kan dog selv vælge at booke indkvartering, men at dette aftales med klubben. 

 

Afregning af dommere: 

DM   Afregning sker via DFU 

Lokale konkurrencer  Afregning sker i klubben *) 

*) Der ydes kørselsgodtgørelse i h.h.t. DFU’s takster + evt. færge/broafgift, samt diæter 

kr. 200,00 pr. dag eller fuld forplejning. 

 

Registrering af tilmeldinger: 

Af hensyn til registrering af springere i dommernes scoreprogram vil det lette arbejdsgangen, hvis 

springernes kan skrives i programmet inden konkurrencestart. 

Der skal bruges følgende oplysninger: 

• Navn 

• Klub 

• Evt. holdnavn 

• Række 

 

Praktiske forhold omkring springpladsen: 

• Bord, samt stole, samt vand til dommere og hjælpere 

• Telt eller container til rådighed til placering af vejrfølsomt udstyr. 

• Presenninger 

• Toiletfaciliteter, skraldespande og pakkelagner i umiddelbar nærhed af madras. 
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• Der skal være markeret et område på ca. 20 m i radius omkring madrassen. 

• Område inden for 20 m cirklen skal være jævnt og uden forhindringer. 

 

Hjælpere 

Der skal bruges 2 hjælpere til praktiske formål som: 

• opstilling af udstyr 

• kaffe hentning 

• indskrivning af resultater 

• vindaflæsning. 

• Osv. Osv… 

 

Stævneleder 

Vælg denne person med omhu! 

Stævnelederens opgaver er følgende: 

• Briefing af springere ved konkurrencestart 

• Afvikling af den praktiske springvirksomhed, så som liftlister, udkald med tidsfrist, afvikling 

af omspring, beslutte standby/stand down i samråd med overdommer. 

 

Det er en stor fordel at stævnelederen er fortrolig med alm. Regler og praksis i afvikling 

af præcisionskonkurrencer. 

Det er vigtigt, at der etableres god kontakt mellem overdommer og stævneleder forud for 

konkurrencen så forhold vedr. evt. afvigelser fra vindgrænser, omspring og lign. Er klart 

formuleret inden konkurrencens start og meddeles springerne ved første briefing. 

 

Den første briefing bør minimum indeholde: 

• præsentation af dommere 

• offentliggørelse af lokal vindgrænse 

• aktuel vejrsituation 

• tidspunkt for vindspring  

• lodtrækning af holdrækkefølge 

• Evt. første udkald 

 

Overdommer kan evt. være behjælpelig med briefing om regler m.m.  Dommerne skal senest 5 

dage før konkurrencestart have navn på stævneleder. 

 

Instruktør-I 

Der skal være udpeget en ansvarlig Instruktør I, under afvikling af konkurrencen. 

Denne kan være stævnelederen, men kan også være en anden person/deltager i konkurrencen. 

Præcisionsrepræsentanterne vil meddele hvilke regler der springes efter (modificerede FAI-

regler) som findes på DFU hjemmeside. Dommerne skal senest 5 dage før konkurrencestart 

have navn på Instruktør-I. 

 

God fornøjelse       


