
 

Dansk Skytte Unions Riffelkomite inviterer til 

Riffel 10m DM 2023  
 

Klasser:   Herrer og Damer, Herrejunior og Damejunior, Mixed Team.  

      

Tidspunkt:   lørdag den 25. februar 2023  
 

Sted:   Skytternes Hus  
  Gøteborg Alle 11 
  8200 Århus N 
 

Mesterskaber:  DIF-mesterskaber individuel i Herrer og Damer  

  DM-mesterskaber individuel i Herrejunior og Damejunior 

  DM - Holdmesterskaber i Herre/Dame MIX (Der må være 1 juniorskytte på 

  holdet, som så ikke samtidig kan deltage på Junior Mix hold) 

BEMÆRK, at der i år ikke er rene Herre og Dame hold men i stedet MIX 
hold, da vi så håber på en større holddeltagelse.  

  DM - mesterskab i Junior-Mix 

  DM - mesterskab i Mixed Team – her må der gerne være juniorskytter på 

  holdet og også gerne KUN juniorskytter 
  

Program:    10.00 Herrejunior og Damejunior 

  12.00 Semifinale og Finale – Herre- og Damejunior 

  13.30 Medaljeoverrækkelse Herrejunior og Damejunior samt Junior-Mix 

             hold. 

  13.30 Herrer og Damer 

                           15.30 Semifinale og Finale 

  16.30 Medaljeoverrækkelse Herrer og Damer samt Herre- og Dame hold  
 

  Skydetiden er for første gældende skud, hvor ikke andet er anført. 

 

Mixed Team (1 dame/Damejunior og 1 herre/Herrejunior på hvert hold – 
Må gerne være fra forskellige foreninger. Man kan også tilmelde sig som 
enkeltperson, og så forsøger stævneudvalget at lave nogle MIX hold). 

   

  17.00 Kvalifikation (30 skud på 30 minutter) 

  18.00 Semifinale 1 Vinder til finale – nr. 2 får bronze 

  18.30 Semifinale 2 Vinder til finale – nr. 2 får bronze 

  19.15 Finalen mellem de to bedste hold.  

  19.45 Medaljeoverrækkelse  

  
Skydetider og finaletider kan justeres efter endt tilmelding. Endelige tider vil blive offentliggjort 
i ugen op til skydningen. 
 

Medaljer:   DIF Guldmedaljer i klasserne Herrer og Damer. 

  DSkyU medaljer i øvrige klasser - Individuel og hold  



 

 

 
 

Våben og   Der er frivillig våben- og tøjkontrol.  

Tøjkontrol:    
 

Jury:   Meddeles senere. 
 

Regler:   Der skydes så vidt det er muligt efter ISSF og DSkyU gældende regler. Der 

  skydes på Sius Ascor 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://skytteunion.dk/event/54 

 

HUSK sidste rettidige tilmelding er den 11 februar 2023. 
 

Der er mulighed for at betale med Dankort/MobilePay ved tilmelding.  

Ordrebekræftelse der modtages ved afslutning af tilmelding, gælder som faktura.  

Banefordeling foretages umiddelbart efter seneste tilmeldingsfrist. 

 

Bemærk venligst, at vi ikke tilbyder salg af forplejning, så det bør medbringes hjemmefra eller 
skaffes på anden vis. 

 
Riffelkomiteen 

 
Bent Kruse.  

Mail: bent_kruse@msn.com.  

Tlf. 21 25 82 09 

https://skytteunion.dk/event/54

