
 

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 

DM 2018 Riffel 10m 
 
 

Klasser: U13, U13F, U15, U17, Herrejunior, Damejunior, Herrer og Damer. 
 U15-rem, 17-rem samt Åben-rem. 
 
Tidspunkt: Den 3. – 4. marts 2018. 

 
Sted: Skytternes Hus (DSB/ASF) 
 Gøteborgalle 7 G  
 8200 Århus Nord  

. 
Mesterskaber: DIF mesterskaber individuel i Herrer og Damer 
 DM mesterskaber individuel i alle øvrige klasser  
 DM Holdmesterskaber afvikles i Herre, Dame, Mix junior samt som normalt i 

alle øvrige klasser. 

 
Skydetider: Lørdag 3. marts: 12:00 Herre samt U13, Ungdom og klasser med rem 
  14:00 Damer samt U13, Ungdom og klasser med rem 
  16:00 Finale Herrer 
  17:00 Finale Damer 
 
 Søndag 4.marts 09:30 U13 samt alle klasser med rem 
  11:00  Damejunior, U13, Ungdom og klasser med rem 
  13:00 Herrejunior, U13, Ungdom og klasser med rem 
  16:00 Finale Damejunior 
  17:00 Finale Herrejunior 
 
H, D, HJ og DJ klasserne skal skyde på de udpegede skydetider. 
Ungdom samt skytter med rem kan skyde på alle nævnte hold, men da H, D, HJ og DJ har 
fortrinsret kan det blive nødvendigt at flytte skydetider for øvrige. Det anbefales derfor, at så 
mange som muligt af U13 og skytter med rem skyder søndag kl. 09:30. 
  
Skydetiden er for første gældende skud (for U13 og skytter med rem, er det start af prøveskud) 
 
Skydetider og finaletider kan justeres efter endt tilmelding. Endelige tider vil senest ugedagen 
før skydningen blive offentliggjort. 

 
Medaljer: Overrækkes umiddelbart efter finalerne. 
 DIF Guldmedaljer i klasserne Herrer og Damer.  
 DSkyU medaljer i øvrige klasser - Individuel og hold  
   

 



 

Våben og Tøjkontrol: Der er frivillig våben- og tøjkontrol for alle fritstående skytter. 
 Ungdomsklasserne/Åben m rem vil ikke blive udtaget til efterkontrol.  

 
 

Regler: Der skydes så vidt det er muligt efter ISSF og DSkyU gældende regler. Der 
skydes på Sius elektronisk markeringsanlæg uden skivekontrol. Det betyder 
at det afgivne skud er gældende. Dette gælder også for finalen.  

 Ungdomsskytter kan skyde både i egen klasse samt som junior.  
 OBS: Der kan deltages i både åben m. rem og fritstående, men de enkelte 

skytter kan kun stille op for én forening. 
 
Hold: Alle hold består af 3 skytter. 
 
Jury: Meddeles senere. 
 
Indskud:  13, U13F 80,00 kr. 
 U15, U17 100,00 kr. 
 U15-rem, U17-rem 100,00 kr. 
 Individuelt andre 180,00 kr. 
 Hold 180,00 kr. 
 
Tilmelding/Betaling: Tilmelding skal forgå på vores nye tilmeldingssystem Conference Manager: 
 www.conferencemanager.dk/dskyu-10m-DM-2018 
 Senest 24. februar 2018 
 
Eftertilmelding modtages kun i det omfang, der er ledige pladser.  
 
 
Riffelsektionen  
 
Peter Hansen, mail peterrimerhansen@outlook.dk 

http://www.conferencemanager.dk/dskyu-10m-DM-2018
mailto:peterrimerhansen@outlook.dk

