
 
 
 

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 
DM 2019 Riffel 300 meter 

 
Klasser:  U13, U15, U17, Herrejunior, Damejunior, Herrer, Damer, Senior 1-2-3-4 og  Oldboys 
 
Discipliner:  U13: 30 liggende 

U15: 40 liggende, 3 x 10 
U17: 40 liggende, 3 x 20 
Herrejunior og Damejunior: 60 liggende, 3 x 40 
Herrer: 60 liggende, 3 x 40, 3 x 20  
Damer: 60 liggende, 3 x 40  
Senior 1, 2, 3 og 4: 40 liggende, 3 x 20   
Oldboys: 40 liggende  
Militær Hurtigskydning 

 
Tidspunkt: 14. – 15. september 2019 
 
Sted:   Vingsted Skydebaner, Vingsted 
 
Skydetider:  Lørdag 14 september: 

08.00:   Våben og -beklædningskontrol åbner 
09.15 – 11.15: Halvmatch             herrer (standardriffel)   
09.15 – 11.15:  30/40 liggende, ungdom, senior og oldboys samt kvartmatch. 
11.25 – 12.00  Pause 
14.30 – 15.30:  60 liggende herrer, damer samt herre-/damejunior. 

30/40 liggende samt kvart- og halvmatch ungdom. 
30/40 liggende, ungdom, senior og oldboys samt kvartmatch 

   
Søndag 15 september: 
08.00:   Våben og -beklædningskontrol åbner 
09.15 – 12.15: Helmatch 30/40 liggende, ungdom, senior og oldboys 
  samt kvartmatch 
13.30:  Militær hurtigskydning 

 
 

Kontrol:  Alle skal være igennem våben- og beklædningskontrol senest 15 min før skydetiden 
starter 

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

såvel individuelt som på hold. Øvrige klasser, skyder 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. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
Indskud: 3x20, 60 lig.   Kr. 140,00 
  Helmatch:   Kr. 210,00 

3x10 & 30 liggende  Kr.  90,00  
40 liggende:    Kr. 100,00 
Militær hurtigskydning:  Kr. 140,00 
Hold pr. disciplin:  Kr. 135,00 (Hver skytte betaler 45,00) 
 

 
Tilmelding:  https://www.conferencemanager.dk/riffel-2019-DM-300m 
 

Tilmelding skal foregå på CM. Som tilmeldingsansvarlig er det muligt at tilmelde 
skytter uden at tilmelde sig selv. Afslutningsvis i tilmeldingen kan du skrive dig 
selv som ordreansvarlig og pr. mail modtage bekræftelse på alle de tilmeldte. 
Indtastes den enkelte skyttes personlige mail i tilmeldingen, så modtager 
vedkommende automatisk bekræftelse på din tilmelding.  

  
Tilmelding og betaling senest søndag den 8. september 2019 

 
Indbetaling: Betaling er del af tilmeldingen. Der opfordres til betaling med Dankort ved 

tilmelding, da det letter administrationen for alle parter. Der kan dog indbetales 
ved bankoverførsel. Her gælder bekræftelsen også som faktura. Det vil sige, der 
fremsendes ikke yderligere faktura. 

 
 
 
Riffelsektionen  
300-meter udvalget 
 

https://www.conferencemanager.dk/riffel-2019-DM-300m

