
 

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 

DM 2021 Riffel 10m for ungdom og remskytter 
 

Da disse mesterskaber alle afvikles på baner med Megalink, kan 
skydningerne følges live på https://results.megalink.no/ 

 
 

Klasser:   U13, U13F, U15, U17   
  U15-rem, U17-rem samt Åben-rem. 
  
  BEMÆRK, da der er tale om det udsatte DM, der skulle have været  
  afholdt i foråret 2021 er følgende gældende: 
   
  U13 – må ikke være fyldt 14 år den 30.06.2021 
  U15 – må ikke være fyldt 16 år den 30.06.2021 
  U17 – må ikke være fyldt 18 år den 30.06.2021    
  HOLD: U13, Ungdom-Mix og Ungdom-Mix med rem. 
 
Tidspunkt:   Lørdag den 6. og søndag den 7. november 2021. 
  
Sted:   Vi forsøger at afholde dette DM 3 forskellige steder, for at få så mange 
  med som muligt og for at begrænse jeres transportomkostninger ved at 
  deltage.  
   
  Viborg Skytteforening 
  Kirkebækvej 92 
  8800 Viborg 
  SØNDAG DEN 7. november 
 
  BPI 
  Pjedstedvej 33A 
  7000 Fredericia 
  LØRDAG DEN 6. november 
 
  Ballerup Skytteforening 
  Magleparken 5 
  2750 Ballerup  
  LØRDAG DEN 6. november og SØNDAG DEN 7. november 
 
Mesterskaber:  DM-mesterskaber individuel.  
  DM Holdmesterskaber i U13, Ungdom-Mix og i Ungdom-Mix med rem. 
  
 

https://results.megalink.no/


 

Program:  Lørdag:  10.00, 12.00 og 14.00 (Ballerup KUN 12.00 og 14.00)   
  
 Søndag:  10.00, 12.00 og 14.00 
 
  Alle medaljer eftersendes   

 
  
Skydetiden er for første gældende skud (for U13 og skytter med rem, er det start af prøveskud) 

  
 
Medaljer:   DSkyU medaljer - Individuel og hold  
 
Våben og   Der er ikke våben- og tøjkontrol.  
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.   
  Ungdomsskytter kan skyde både i egen klasse samt som junior.  
  Der kan deltages i både fritstående og med rem, men de enkelte skytter 
  kan kun stille op for én forening.  

  Information om klasser, alder og stilling findes i reglementet. 
 
Indskud:   U13, U13F DKK 100,00  
  U15, U17 DKK 125,00  
  U15-rem, U17-rem DKK 125,00  
  Åben-rem DKK 200.00  
  Hold DKK 200,00.  
   
Tilmelding og betaling:  https://www.conferencemanager.dk/riffel-2021-dm-10meter-ungdom 
   
  HUSK sidste rettidige tilmelding er søndag den 24. 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 
 

http://skytteunion.dk/wp-content/uploads/2015/03/Till%C3%A6g-B-DskyU-Aldersinddeling-og-klasse-01-01-2018-1.docx
https://www.conferencemanager.dk/riffel-2021-dm-10meter-ungdom
mailto:Bent_kruse@msn.com

