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DANMARKSMESTERSKAB 
10 METER LUFTRIFFEL 

15 METER RIFFEL FOR UNGDOM 

9. MARTS 2013 

2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

Byder dig og din klub 

velkommen til  

Danmarksmesterskab 2013 

i Lind skytteforening 
 



Indbydelse til Dansk Skytte Unions 

 
 
 
 
 
Klasser:  U13, U13F, U15
 
Tidspunkt:  Lørdag den 9. 
 
Sted:  Lind Skytteforening
  Sportscenter Herning

Holingknuden 3
7400 Herning 

   
Mesterskaber:  DIF mesterskaber

  DM Individuel
  DM Holdmesterskaber
 
Skydetider:  10 meter luftriffel
  09.30 – 11.30 –
 
  15 meter riffel (ungdom)
  09.30 – 10.45 –
  
Discipliner:  10 meter luftriffel:
  U13  
  U13F  
  U15  
  U17   
  Herrejunior 
  Damejunior 
  Herrer   
  Damer  
 
  15 meter riffel:
  U13  
  U13F  
  U15  
  U17  
 
Finaler:  16.15   
  17.45  

 
Endelige skydetider 
og senest ugedagen før skydningen

 
Medaljer:  Overrækkes umiddelbart efter finalerne
  DIF Guldmedaljer
  DIF guldmedaljer til DIF turneringens vindere
  DSkyU medaljer i øvrige klasser
  DSkyU medaljer til ungdomsturneringens vindere
 
 
 
 
 
 

Indbydelse til Dansk Skytte Unions  
DM 10 meter riffel og 

15 meter riffel for ungdom 

 

U15, U17, Herrejunior, Damejunior, Herrer og Dame

Lørdag den 9. marts 2013. 

Lind Skytteforening 
Sportscenter Herning 
Holingknuden 3 

 

mesterskaber individuel  Herrer og Damer 
DM Individuel    Alle klasser 

Holdmesterskaber   Herrejunior, Damejunior

10 meter luftriffel 
– 13.00 – 14.30 

15 meter riffel (ungdom) 
– 12.00 – 13.15 – 14.30 – 15.45 – (16.00) 

uftriffel:  
30 skud stående med gevær og albuestøtte
20 skud fritstående  
40 skud fritstående 
40 skud fritstående Kl.13.00 
60 skud fritstående Kl. 09.30 

 40 skud fritstående Kl. 11.30 
60 skud fritstående Kl. 09.30 
40 skud fritstående Kl. 11.30 

iffel: 
30 skud stående med gevær og albuestøtte
20 skud fritstående 
30 skud fritstående 
30 skud fritstående  

U17, Herrejunior og Damejunior 
Herrer og Damer 

ndelige skydetider og finaletider offentliggøres efter endt tilmelding, 
og senest ugedagen før skydningen. 

umiddelbart efter finalerne. 
medaljer i klasserne Herrer og Damer.  

DIF guldmedaljer til DIF turneringens vindere 
DSkyU medaljer i øvrige klasser - Individuel og hold 
DSkyU medaljer til ungdomsturneringens vindere 

amer. 

Damejunior og Ungdom 

30 skud stående med gevær og albuestøtte 

30 skud stående med gevær og albuestøtte  

offentliggøres efter endt tilmelding,  



Indbydelse til Dansk Skytte Unions 

 
 
 
  
    
Våben og Der er obligatorisk våben
tøjkontrol: skyttens eget ansvar at havde gennemført kontrollen inden skydningen går i 

gang. Kontrollen åbner 07.30.
 
Seedning:  De bedste skytter U17, Juniorer, Damer og Herrer 

ranglisten og få 
 
 Regler: Der skydes så vidt det er muligt efter 

skydes på pap
skivekontrol. Det betyder 
foreningers ungdomsskytter kan blive tildelt tidlige skydetider.

   Husk Unionskort for at deltage
 
 Jury:  Flemming Brandenborg, Mogens
 
    

Indskud:  U13, U13F 
  U15, U17 
  Individuelt andre

  Hold   
 
  Indsættes på 

indbetalers navn, forenings navn". 
   
  Betaling skal ske 

 
Tilmelding:  Senest 22. februar 2013

Tilmelding - gerne foreningsvis
ønsket skydetid
kontaktperson med e
 
Eftertilmelding og ændringer modtages kun i det omfang
pladser, og kun mo

    

Tilmelding sendes til:
Flemming Brande
Ole Andersen, 
 

    

 
 

  
 
 
  Riffelsektionen 
 
  Ole Andersen og Flemming Brandenborg

Indbydelse til Dansk Skytte Unions  
DM 10 meter riffel og 

15 meter riffel for ungdom 

 

Der er obligatorisk våben- og tøjkontrol for alle fritstående skytter
skyttens eget ansvar at havde gennemført kontrollen inden skydningen går i 

Kontrollen åbner 07.30. 

bedste skytter U17, Juniorer, Damer og Herrer vil blive seedet efter 
ranglisten og få tildelt skydetid ifølge indbydelsen. 

Der skydes så vidt det er muligt efter ISSF og DSkyU gældende regler. 
skydes på papskiver 15 m riffel og Sius elektronisk markering

. Det betyder at det afgivne skud er gældende.
foreningers ungdomsskytter kan blive tildelt tidlige skydetider.
Husk Unionskort for at deltage.   

Brandenborg, Mogens Degn Poulsen 

        70,00 kr. 
        80,00 kr. 

andre    110,00 kr. 
    110,00 kr. 

sættes på Danske Bank konto 4099 4099120568 med angivelse af "DM 2013 
indbetalers navn, forenings navn".  

ske senest den 22. februar 2013. 

22. februar 2013 
gerne foreningsvis -skal indeholde navn, forening,

ønsket skydetid (ifølge indbydelse), evt. holdsammensætning,
kontaktperson med e-mail-adresse.  

Eftertilmelding og ændringer modtages kun i det omfang,
og kun mod gebyr på 30,00 kr. 

Tilmelding sendes til: 
Flemming Brandenborg, riffelungdom@gmail.com (fortrinsvis ungdom) eller
Ole Andersen, noa@andersen.mail.dk (fortrinsvis Junior Senior)

Riffelsektionen  

Ole Andersen og Flemming Brandenborg 

og tøjkontrol for alle fritstående skytter. Det er  
skyttens eget ansvar at havde gennemført kontrollen inden skydningen går i 

vil blive seedet efter 
 

og DSkyU gældende regler. Der 
elektronisk markeringsanlæg uden 

det afgivne skud er gældende. Omkringliggende 
foreningers ungdomsskytter kan blive tildelt tidlige skydetider. 

med angivelse af "DM 2013 

forening, disciplin, klasse, 
holdsammensætning, samt 

, der er ledige 

(fortrinsvis ungdom) eller 
(fortrinsvis Junior Senior) 


