
 

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 

DM 2021 Riffel 10m 
 

Klasser:   Herrer og Damer, Herrejunior og Damejunior, Mixed Team.  
      
Tidspunkt:   Lørdag den 30. oktober 2021 og søndag den 31. oktober 2021. 
  
Sted:   BPI  
  Pjedstedvej 33A,  
  7000 Fredericia 
 

Mesterskaber:  DIF-mesterskaber individuel i Herrer og Damer  
  DM-mesterskaber individuel i Herrejunior og Damejunior 
  DM Holdmesterskaber i Herre, Dame, Junior-Mix 
  Mixed Team 
  
Program:  Lørdag:  09.00 Herrer, Damer, Herrejunior og Damejunior  
  11.00 Herrer, Damer, Herrejunior og Damejunior 
             (På dette skydehold tildeles baner til de bedste Herrejunior samt 
              Damejunior i henhold til ranglisten. Er der flere tilmeldte end der er 
              plads til overføres de resterende skytter til skydeholdet kl. 9.00 
  13.00 Finale Herrejunior    
  14.00 Finale Damejunior 
  15.00 Medaljeoverrækkelse Herrejunior og Damejunior samt Junior-Mix 
             hold. 
  15.30 Herrer og Damer 
                                      (På dette skydehold tildeles baner til de bedste Herrer og Damer i 
              henhold til ranglisten. Er der flere tilmeldte end der er plads til, så 
             overføres de resterende skytter til skydehold kl. 11. hvis der er  
             overskydende plads her og ellers til skydeholdet kl. 9.00)  
  17.30 Finale Herrer  
  18.30 Finale Damer 
  19.30 Medaljeoverrækkelse Herrer og Damer samt Herre- og Dame hold  
 

 Søndag:  KUN Mixed Team (1 dame og 1 herreskytte på hvert hold). 
  10.15 Første hold af kvalifikation 1.   
  11.15 Andet hold af kvalifikation 1  
  12.15 Kvalifikation 2 
  13.00 Bronzekamp  
  13.45 Guld/sølv kamp  
  14.15 Medaljeoverrækkelse  

  
  Skydetiden er for første gældende skud  
 
 



 

Skydetider og finaletider kan justeres efter endt tilmelding. Endelige tider vil senest blive 
offentliggjort ugedagen før skydningen. 
 
Da det er første gang vi har Team-Mix med på programmet, ridser vi her lige de vigtigste regler/tider 
mv. op. 
 

15 min. før start må udstyret lægges på banen. Efter 5 min. er der 10 minutters 
forberedelse/prøveskud. Herefter skyder hver skytte 30 skud på 30 minutter. Der er decimalmarkering. 
 

De 8 bedste hold går til kvalifikation 2. 
 

10 min. før start må udstyret lægges på banen. Efter 7 minutter er der 3 minutters prøveskud. Herefter 
skyder hver skytte 20 skud på 20 minutter. 
 

15 minutter før bronzekampen må udstyret lægges på banen. Herefter forlader skytterne 
standpladsen og går til finaleområdet. De kaldes frem ca. 8 minutter før finalen. Der gives ca. 1 min. til 
at gøre sig klar til prøveskud. Herefter 3 minutters prøveskud og derefter en normal 
finalepræsentation af skytterne. 
Finalen afvikles med 1 skud pr. skytte ad gangen med en skydetid på 50 sekunder. Det hold der har den 
højeste score tildeles 2 point. 1 point ved samme score. Det holder der først har 16 point vinder. 
(Skulle kampen ende 16-16 fortsættes med et skud ad gangen pr. skytte, indtil der er fundet en 
vinder). 
 

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

Våben og   Der er frivillig våben- og tøjkontrol for alle fritstående skytter.  
Tøjkontrol:    
 

Jury:   Meddeles senere. 
 

Regler:   Der skydes så vidt det er muligt efter ISSF og DSkyU gældende regler. Der 
  skydes på Megalink elektronisk markeringsanlæg uden skivekontrol. Det 
  betyder at det afgivne skud er gældende. Dette gælder også for finalen.  
   
Indskud:   Individuelt DKK 200,00  
  Hold DKK 200,00.  
   
Tilmelding og betaling:  https://www.conferencemanager.dk/riffel-2021-dm-10meter 
   

HUSK sidste rettidige tilmelding er den 17. oktober 2021. 
 

Der er mulighed for at betale med Dankort ved tilmelding eller bankoverførsel.  
Ordrebekræftelse der modtages ved afslutning af tilmelding, gælder som faktura.  
Banefordeling foretages umiddelbart efter seneste tilmeldingsfrist. 

 

Riffelsektionen 
 
Bent Kruse. Mail: Bent_kruse@msn.com Tlf. 21 25 82 09 
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