
 
 
 

 

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 
DM 2015 Riffel 15 meter 

 
 

Klasser: Ungdom, Herrejunior, Damejunior, Herrer og Damer. 
 

Tidspunkt: Den 20. - 21. marts 2015. 

 
Sted: Randers Skyttekreds 

Kærgade 117C 
 8960 Randers SV. 

 
DM individuel: Alle klasser ifølge indbydelsen 

 
DM for divisionshold: 
 
De otte hold i 1. division der har kvalificeret sig jvf. reglementet. 
Der skydes om DIF’s guldmedaljer og DSkyU’s sølv- og bronzemedaljer. 
Der vil ikke blive skudt semifinaler i år   
De 2 bedste hold efter indledende, skyder i finalen om 1 og 2 pladsen. Og 
nr. 3-4 skyder om bronze   
    
2. og 3. division bliver sammenlagt til en klasse 

 
DM for juniorhold:  DSkyU’s Danmarksmesterskab for Juniorhold 

Holdene kan sammensættes af Herre- og Damejuniorer 

 
DM for U-hold:  Holdene kan sammensættes efter ønske, det er den ældste skytte der er 

bestemmende for klassen. 

 
Skydetider: Fredag 20 marts: 18.30 - 20.15 Alle klasser (ikke 1. division) 

Lørdag 21 marts: 10.00 Primært 1. division 
12.00  Alle klasser 
14.00  Alle klasser 
15.30 Alle klasser  

                                      15.30              Finale1. division         

 
Regler:       Reglement for skydning i Dansk Skytte Union. Hvor dette ikke er 

dækkende gælder ISSF regler. Der vil især blive lagt vægt på ISSF 
sikkerhedsregler. 

 
Kontrol: Våben- og beklædningskontrol for alle1. divisions skytter lørdag 08.30 

- 09.30, 
 

Jury: Flemming Brandenborg, Anders Sode og Lars Kring 



 
 
 
 

Klasseregler: Alle skytter, på nær ungdom, kan tilmeldes individuelt i én klasse. 
Det er tilladt for ungdomsskytter at deltage i egen klasse og som junior. 

Mulige klassevalg er: 

U13 U13 
U15/U17 Fritstående og som junior. 
U15/U17 Med rem 
Herrejunior: Åben eller Herrejunior 
Damejunior: Åben, Dame eller Damejunior 
Herrer: Åben 
Damer: Åben eller Dame 
Åben Åben med rem 
 

 
 

 
Medaljer: Overrækkelse lørdag umiddelbart efter finalen. 

 
Præmier: Der vil være lodtrækning blandt de deltagende hold om kontante  

præmier på kr. 1250,00 – 750,00 og 500,00. Lodtrækningen offentliggøres 
umiddelbart efter finalerne. For at vinde disse præmier skal hele holdet 
skal være til stede ved præmieoverrækkelsen. 

 
Indskud: Ungdom. 80.00 

Junior, Damer og Herrer 100.00 
Hold 100.00 

 
Tilmelding: Tilmelding og betaling senest fredag d. 14. marts til: 

Anders Sode Mail: sode_84@hotmail.com 

Indbetaling: Konto nr. 4440-4440482430 
 

 
I tilmeldingen anføres de ønskede skydetider samt hvilken klasse samt 
hold skytterne ønsker at deltage i. Indskud betales samtidig med 
tilmeldingen, hvorfor tilmelding først vil være gyldig ved registrering af 
betalt indskud. 

 
Eftertilmeldinger modtages kun i det omfang der er baner til rådighed. 

 
 

På Riffelesktionens vegne 

 
Flemming Brandenborg, Lars Kring og Anders Sode 

mailto:sode_84@hotmail.com

