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Indbydelse til Dansk Skytte Unions DM riffel 300 meter 
 
Dansk Skytte Union, byder dig og din klub velkommen til Danmarksmesterskab 300 meter for 
riffel, den 12.- 13. september på Århus Skydebane i Skibby 
 
Klasser: Ungdom: U13, U15, U17, Herrejunior, Damejunior, Herrer, Damer, Senior 1, 2 og 3 

og Oldboys 
 
Dato: Lørdag og søndag d. 12. - 13. september 2015. 
 
Sted: Århus Skydebaner, Skibby 
 
Regler: Mesterskabet afholdes i henhold til Reglement For Skydning I Dansk Skytte Union 

og nærværende indbydelse. 
 
Discipliner: Ungdom:  

U13: 30 liggende fririffel (H)/sportsriffel (D) på geværstøtte, skydetid 50 min.  
U15: 40 liggende fririffel (H)/sportsriffel (D), skydetid 50 min, 3 x 10 (kvartmatch) 
fririffel (H)/sportsriffel (D), skydetid 70 min eller Kombineret 10-40-10, skydetid 100 
min.  
U17: 40 liggende fririffel (H)/sportsriffel (D)l, skydetid 50 min, 3 x 20 (halvmatch) 
fririffel (H)/sportsriffel (D), skydetid 120 min eller Kombineret 20-40-20, skydetid 
150 min. 

 
Herrejunior og damejunior: 60 liggende og 3 x 20 (halvmatch) fririffel 
(H)/sportsriffel (D), skydetid jf. herre-/dameklassen. 

 
Herrer: 60 liggende og 3 x 40 (helmatch) fririffel, 3 x 20 (halvmatch) standardriffel, 
skydetider jf. ISSF-reglement. 

 
Damer: 60 liggende og 3 x 20 (halvmatch) sportsriffel, skydetider jf. ISSF- 
reglement. 

 
Senior 1, 2 og 3: 40 liggende og 3 x 20 – (halvmatch, kombineret) fririffel, 
skydetid 2 timer 45 min. 

 
Oldboys: Fra 60 år og op – 40 liggende fririffel, skydetid 45 min. 

 
Hold: Der er Holdskydning i alle klasser med hver 3 skytter. Der overrækkes guld, sølv og 

bronzemedaljer ved 2, 5 og 8 hold tilmeldt. En forening kan deltage med et 
ubegrænset antal hold. Holdsammensætningen skal være meddelt inden første 
skytte går på banen. Deltager der senior- og/eller juniorskytter på et herrehold i 
halvmatch, må han ikke bruge fririffel og skammel (seniorer). Der skal for dame og 
herreklasserne i alle tilfælde skydes på det ordinære skydehold for klassen. 
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Skydetider: Lørdag:  
08.00:  Våben og beklædningskontrol åbner. 

 09.00 – 11.15: Halvmatch herrer (standardriffel) og halvmatch damer. 
11.30 – 13.45: Halvmatch herre-/damejunior, 30/40 liggende samt kvart- 

og halvmatch ungdom. 
13.00 – 16.35: Helmatch herrer, 40 ligg. senior og oldboys, samt halvmatch 

senior. 
17.00:  Præmieoverrækkelse. 

 
Søndag: 
08.00 – 09.00:  Klargøring og våbenkontrol. 
09.00 – 10.15:  60 liggende herrer, damer samt herre-/damejunior. 
10.30  Præmieoverrækkelse. 

 
Indskud: Halvmatch, 60 liggende samt kvartmatch & 40 liggende kombineret: kr. 130,00 

Halvmatch & 40 liggende kombineret: kr. 160,00 Helmatch: kr. 200,00 
Kvartmatch & 30 liggende: kr. 80,00 
40 liggende: kr. 90,00 
Hold pr. disciplin: kr. 125,00 

 
Medaljer: Der skydes om DIF – guldmedaljer i helmatch, halvmatch og 60 liggende for herrer, 

såvel individuelt som på hold. I dame, seniorklassen og oldboys, skydes der om 
Dansk Skytte Unions medaljer. Hvis der ved tilmeldingsfristens udløb er færre end 5 
tilmeldte skytter i seniorklasserne forbeholdes retten til at slå disse sammen. 

 
Beklædnings/ 
Våbenkontrol: Alle skal være igennem våben- og beklædningskontrol senest 15 min før skydetiden 

starter. 
 
Tilmelding: Tilmelding skal ske senest den 5. september, til:  

Mikael Green – Tlf. 23 34 13 77 eller E-mail: mhg@c.dk 
 
Betaling: senest 5. september til DanskeBank reg. 4440 konto nr. 11266622. Eftertilmelding 

kr 50,00 pr. skytte. 
 
 
Overnatning: kan ske på campingpladsen til 25,00 pr. enhed. Der er også mulighed for 

overnatning på skydebanen. Det er GRATIS, men husk sovepose og madras. 
 
Cafeteriet: er åbent under hele stævnet og der kan købes til de sædvanlige lave priser. 
 

Med venlig hilsen 
300m udvalget, Mikael Green. 


