
 

Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 
2020-21 Danmarksturnering Riffel 15 meter 

 
 
Deltagere: Alle foreninger, der er medlem af Dansk Skytte Union kan deltage med 
 et eller flere hold á 3 skytter. 
 
Klasser: Åben klasse 1. division   

 Åben klasse øvrige divisioner  

 Åben med rem   Geværstøtte eller rem 

 Old Boys 60 +  Geværstøtte eller rem 

 U13    Albue og geværstøtte 

 Ungdom-mix (U15-U17) Fritstående/Geværstøtte eller rem 

 

Riffelsektionen har et ønske om at der i denne sæson skydes i 3 

landsopdelte kredse som kendt fra tidligere. Derfor tilbydes alle foreninger 

der gennem de sidste 3 sæsoner har skudt i 1. eller 2. division at kvalificere 

sig til at skyde i 1. division 2020-2021. 

 

Hvis ikke dette er muligt tilpasses turneringen. 

 

 Resultatlister kan findes her: 

 http://skytteunion.dk/riffel/resultater/arkiv/arkiv-danmarksturnering-15m/ 

    
Divisioner: Åben klasse 1. division: 
 Divisionen består af 6 hold. Der skydes mod skiftende modstander. 

Skydningen afvikles over 10 runder. Alle hold møder hinanden to gange, ude 
og hjemme således at hvert hold skyder 10 runder. 

 
 Øvrige klasser og divisioner: 
 Hver division består af 6 hold. Der skydes mod skiftende modstander. 

Skydningen afvikles over 10 runder. Alle hold møder hinanden to gange 
således at hvert hold skyder 10 runder. 

 
Ungdom: 
Hver division består af 6 hold. 
Skydningen afvikles over 6 runder. Der skydes alle mod alle, og der gives 
point i forhold til antal hold i divisionen. 
 

http://skytteunion.dk/riffel/resultater/arkiv/arkiv-danmarksturnering-15m/


 

  

   
Afvikling: Alle skydninger på nær 1. division er hjemmebaneskydninger. Foreninger der 

skyder på elektronisk anlæg eller benytter dømmemaskine, sender kun 
resultaterne til stævnelederen. Alle skiver og strimler gemmes, da der kan 
forekomme kontrol af resultaterne. Der skydes 40 skud i alle divisioner og 
klasser. 

  
Resultater: Resultaterne indsendes til den på hjemmesiden angivne person senest om 

søndagen i ugen efter sidste afviklingsdato. 
 
Tilmelding: Snarest og senest d. 13. september 2020. 
 Tilmelding skal forgå på Conference Manager:  
  
 www.conferencemanager.dk/riffel-2020-2021-divisionturnering-15meter 
 
 Pris pr. hold for deltagelse: 
 Ungdom DKK. 200,00 
 Øvrige DKK. 400,00 
   
 Beløbet betales under tilmelding med Dankort eller ved at vælge 

fakturabetaling 
 
Afviklings 
dato: Ungdom aflever resultater dato: 1-3-5-6-8-10 
 
  Dato 1 søndag den 25. oktober 2020 

  Dato 2 søndag den 8. november 2020 

  Dato 3 søndag den 22. november 2020 

  Dato 4 søndag den 6. december 2020 

  Dato 5 søndag den 20. december 2020 

  Dato 6 søndag den 17. januar 2021 

  Dato 7 søndag den 31. januar 2021 

  Dato 8 søndag den 14. februar 2021 

  Dato 9 søndag den 28. februar 2021 

  Dato 10 søndag den 14. marts 2021 

 

Øvrig info: http://skytteunion.dk/riffel/staevner-og-turneringer/danmarksturnering-15m/ 

  

  Dansk Skytte Union 15 meter udvalget-fb 
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