
 

 
 
 

 
Dansk Skytte Unions Riffelsektion inviterer til 

DM 2023 Riffel 15 meter 

og 

Divisionsfinale 15 meter 1. division 
 
 

Klasser: Herrejunior, Damejunior, Herrer og Damer 
  
Tidspunkt: Søndag den 19. marts 2023 
 
Sted: Bredstrup-Pjedsted Skytteforening 

Pjedstedvej 33A 
 7000 Fredericia 

 
DM Individuel: Der skydes om DSkyU medaljer i alle klasser. 
 
DM Juniormix-hold: Der skydes om DSkyU hold medaljer.  
 

DM Divisionshold: Der skydes om DIF guldmedaljer og DSkyU sølv- og bronzemedaljer.  
 
Skydetider: 09.00 Alle klasser (14 standpladser) 
 10.30 Alle klasser (14 standpladser) 
 12.00 Alle klasser (14 standpladser) 
 13.30  Alle klasser (14 standpladser) 
 15.00 Finale 1. division 
 
 Der er 14 standpladser på hvert skydehold, som tildeles efter først til 

mølle-princippet. Du kan derfor risikere at blive flyttet til at andet 

skydehold. 

  
 Ved behov oprettes der et ekstra skydehold efter divisionsfinalen. 

Divisionshold skal være opmærksomme på at skyde før finalen – og med 
alle holdskytter på samme skydehold.  
  

Kontrol: Frivillig våben- og beklædningskontrol for alle divisionsskytter.  

 
Jury: Meddeles senere 
                      
Medaljer: Overrækkes søndag efter endt skydning, eller eftersendes til holdansvarlig 
 
Indskud: Herrejunior, Damejunior, Herrer og Damer kr. 160,00 
 Juniormix-hold   kr. 200,00 
 
 Divisionsskytter betaler individuelt deltagergebyr. 
 
 



 
 

 

 

Tilmelding: Senest 15. marts 2022 

 Tilmelding online her 
 
Indbetaling: Der er mulighed for at betale med Dankort ved tilmelding eller 

bankoverførsel. Ordrebekræftelse der modtages ved afslutning af 
tilmelding, gælder som faktura.  Det vil sige at der ikke fremsendes 
yderligere 
 

Regler:       Reglement for skydning i Dansk Skytte Union. Hvor dette ikke er 
dækkende, gælder ISSF regler. Skydetiden er for første prøveskud 

 
Hold: En junior kan deltage på et Juniormix-hold og på et Divisionshold. 
 
Divisionsfinalen 

 
Kvalifikation:  I divisionsfinalen deltager de 5 bedst placerede divisionshold fra 15m 

turneringens Åben 1. division. Skytterne på de kvalificerede divisionshold 
skal tilmelde sig samme skydetid og vil komme til at stå ved siden af 
hinanden på banen. Skydningen til divisionsholdet tæller også til de 
individuelle klasser/mesterskaber. 

 
 Divisionsfinalen består af en kvalifikationsskydning og en finale, hvor 

nummer 1 i kvalifikationen skyder mod nummer 2 om guld og sølv, 
nummer 3 og 4 skyder om bronze.  

 
Medaljekampe: Medaljekampene afvikles med 20 skud, skytte mod skytte. I hver 

medaljekamp er der 3 point til fordeling, og efter 20 skud tildeles hver 
vinder således 1 point. Ved lighed gives 1 point til hver skytte. Skytter 
seedes på dagen. Holdet med flest point vinder medaljekampen. 

 
Oprykning: Bedste hold i 2. division, der ikke i forvejen har hold i 1. division rykker op. 

Nummer 6 i 1. division rykker ned og skyder ikke med om medaljer 

 

https://skytteunion.dk/event/74

