
 

 
Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 

2016 DM Riffel 300m 
 
 
Tid 
10.-11. september 2016 
 
Sted 
Vingsted Skydebaner 
Vingstedvej 27 
7182 Bredsten 
 
Klasser 
U13, U15, U17, Herrejunior, Damejunior, Herrer, Damer, Senior 1, Senior 2, Senior 3 og Oldboys 
 
Regler 
Mesterskabet afholdes i henhold til reglement for skydning i Dansk Skytte Union og nærværende 
indbydelse. 
 
Discipliner 
U13:  30 liggende fririffel (H)/sportsriffel (D) på geværstøtte – skydetid 30 min. 
U15:  40 liggende fririffel (H)/sportsriffel (D) – skydetid 40 min. 
 3x10 (kvartmatch) fririffel (H)/sportsriffel (D) – skydetid 70 min. 
 Kombineret 10-40-10 – skydetid 100 min. 
U17: 40 liggende fririffel (H)/sportsriffel (D) – skydetid 40 min. 
 3x20 (halvmatch) fririffel (H)/sportsriffel (D) – skydetid 120 min. 
 Kombineret 20-40-20 – skydetid 150 min. 
Junior: 60 liggende og 3x20 (halvmatch) fririffel (H)/sportsriffel (D) – skydetid jf. herre-/dameklassen 
Herrer: 60 liggende og 3x40 (helmatch) fririffel – skydetid jf. ISSF-reglement 
 3x20 (halvmatch) standardriffel – skydetid jf. ISSF-reglement 
Damer: 60 liggende og 3x20 (halvmatch) sportsriffel – skydetid jf. ISSF-reglement 
Senior: 40 liggende og 3x20 (halvmatch, kombineret) fririffel – skydetid 2 timer og 20 min. 
Oldboys: 40 liggende fririffel – skydetid 40 min. 
 
Hold 
Der er holdskydning i alle klasser med hver tre 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 
herreklassen i alle tilfælde skydes på det ordinære skydeforhold for klassen. 
 
Program 
Lørdag d. 10. september: 
Kl. 08.00    Våben og beklædningskontrol åbner 
Kl. 09.15-11.15 Halvmatch herrer (standardriffel) og halvmatch damer. 



 

Kl. 09.15-11.15 Halvmatch herre-/damejunior, 30/40 liggende, ungdom, seniorer og oldboys samt 
kvartmatch. 

Kl. 11.25.-12.00    Pause 
Kl. 14.30.-15.30 60 liggende herrer, damer samt herre-/damejunior. 30/40 liggende samt kvart- og 

halvmatch ungdom. 30/40 liggende, ungdom, seniorer og oldboys  
Kl. 16.15    Præmieoverrækkelse 
 
Søndag d. 11. september: 
Kl. 08.00    Våben og beklædningskontrol åbner 
Kl. 09.15-12.15 Helmatch herrer, 40 liggende. Ungdom, senior og oldboys, samt halvmatch senior. 
Kl. 12.45    Præmieoverrækkelse 
 
Indskud 
Halvmatch, 60 liggende samt kvartmatch og 40 liggende kombineret:  130 kr. 
Halvmatch og 40 liggende kombineret: 160 kr. 
Helmatch:  200 kr. 
Kvartmatch og 30 liggende:  80 kr. 
40 liggende:  90 kr. 
Hold pr. disciplin:  125 kr. 
 
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 fem tilmeldte skytter i seniorklasserne forbeholdes retten til at slå 
disse sammen. 
 
Våben- og beklædningskontrol 
Alle skal være igennem våben- og beklædningskontrol senest 15 min. før skydetiden starter. 
 
Skiver. Bemærk! 
Der skydes på Kongsberg elektronisk markeringsanlæg uden skudsensor, der vil heller ikke være 
personale til at tælle skud for skytterne. 
 
Tilmelding 
Tilmelding senest d. 5. september 2016 til: 
Mikael Green 
E-mail: mhg@c.dk 
Telefon: 23 34 13 77 
 
Betaling 
Indskud betales på skydebanen inden start 
 
 
Med venlig hilsen 
300m udvalget, 
Mikael Green 


