
 

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 
2019-20 Hjemmebaneturnering på 15 meter 

Åben klasse, Oldboys og Ungdom 
 
 
 
Deltagere: Alle foreninger, der er medlem af Dansk Skytte Union, kan  
 deltage med et eller flere hold. Flere foreninger kan danne hold. 
 
Regler: Der skydes efter I.S.S. F og Dansk Skytte Unions regler.  
 Turneringsreglerne ligger på hjemmesiden. 
 
Klasser: Åben klasse 1. div. 3 Skytter pr. hold  

 Åben klasse 2.-5. div.  3 Skytter pr. hold 

 Åben med rem  3 Skytter pr. hold. Geværstøtte eller rem 

 Old Boys 60 + 3 Skytter pr. hold. Geværstøtte eller rem 

 U13   3 Skytter pr. hold. Albue og geværstøtte 

 U-Mix (U15/U17) 3 Skytter pr. hold. Fritstående/Geværstøtte eller rem 

   

Skydningens  
afvikling: Turneringen for åben klasse og oldboys afvikles over 8 omgange. 
 Turneringen for ungdom afvikles over 5 omgange. 

For yderligere information, se turneringsplanerne på hjemmesiden. 
  

Åben Klasse skyder i 3 puljer á 5 hold hvor 1. divisionsholdene mødes ude  
og hjemme. 

  
Øvrige divisioner og hold kan skyde turneringen som hjemmebanekampe, 
men vi opfordrer holdene til at mødes, hvor det er afstandsmæssigt muligt. 
Det aftales foreningerne imellem. 

 
 
Resultater: Efter hver omgang udsendes en detaljeret resultatliste med både hold og 
 individuelle resultater samt gennemsnit i turneringen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Tilmelding: Senest 1. oktober 2019:  
 Tilmelding skal foregå på vores tilmeldingssystem Conference Manager 
 
 www.conferencemanager.dk/riffel-danmarksturnering-15m-2019-2020  
                                
     
 Indskud pr. hold:  Åben klasser og Oldboys  DKK. 450,00 
    Ungdom  DKK. 300,00 
 
 Indbetales Via Conference Manager 
 
Download: Turneringsregler, tilmeldingsskema, resultatskemaer, resultater,  
 adresser – alt findes på vores hjemmeside, som du finder her:  
  
 skytteunion.dk/riffel/staevner-og-turneringer/danmarksturnering-15m/ 
 
 Vil du vide mere?  
 Ring/mail til: 
   
 Anders Sode: 31 56 57 08 – Sode_84@hotmail.com 

Flemming Brandenborg riffelungdom@gmail.com 
 
 
 Brug turneringen til at få en god foreningsaktivitet. Brug turneringen til at få 

lidt flere til at være foreningsaktive. Hvis I mangler skytter til at stille hold, 
hvorfor så ikke spørge jeres naboforening, de har måske samme problem, så 
kan I hjælpe hinanden ved at stille et fælles hold! 
 

 Dansk Skytte Union 
 Riffelsektionen 

15 meter udvalget 
 
 Lars Kring 
 Alfred Christensen 
 Ove Pedersen 
 Poul Erik Hansen 
 Anders Sode 
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