Indbydelse til DGI Østjyllands landsdelsturnering
på 15 m med cal. 22 riffel og luftriffel
DM kval- og hyggeturnering 2022-2023

Formål.
Landsdelsturneringen er for alle skytter i DGI Østjylland. Landsdelsturneringen er både en individuel turnering
og en holdturnering, hvor alle har en grund til at være med.
• Landsdelsturneringen består af 3 runder.
• Foreninger med ambitioner om at få et hold med til DM, skal gennemføre de 3 runder med alle 4
skytter.
• Erfarne skytter får mulighed for at forbedre deres rangering, samt opnå flere KAP-resultater.
• Nye skytter kan få registreret KAP-resultater i trygge rammer på hjemmebane.
• Alle foreninger med mere end fire medlemmer har mulighed for at stille med mindst ét hold.
Derudover skaber det mere aktivitet i foreningen, og der skabes et mål med den almindelige træning
henover sæsonen.
• Turneringens overordnede formål er at skabe mere aktivitet i foreningerne og få flere KAP-resultater i
DGI Østjylland.
Udover holdtilmeldinger er der også mulighed for deltagelse af individuelle skytter, der ikke er på hold. Der
laves dermed både en holdturnering og en individuel turnering, hvor holdskytternes individuelle resultater
også indgår i såvel DM kvalifikations- som i hyggeturneringen.
Resultatformidling:
Alle resultater kan følges på: http://www.pletskud.dk og på DGI Østjylland Skydning Riffels Facebook-side.
Alle resultater offentliggøres efter hver runde.
Indskud:
Der opkræves ingen indskud.
Medalje/præmiepolitik:
Der uddeles medaljer efter 1-4-7 i DM kval- og hyggeturneringen.
Til de medaljevindende hold uddeles 4 medaljer, som udleveres til foreningerne ved andre stævner. Ønskes
flere medaljer, kan disse bestilles ved Landsdelskontoret.
Til den individuelle turnering gives der ikke medaljer.

DM kvalifikationsturneringen:
De 1-3 bedste foreningshold (afhængig af hvor mange der skyder) i hver klassegruppe udtages til DM for
foreningshold .
En forening kan kun stille med ét hold til DM i hver klassegruppe BK, JUN, ÅBEN, STILLING og SENIOR.
BK og JUN i weekenden d. 10. - 12. marts 2023.
STILLING, ÅBEN og SENIOR i weekenden d. 24. - 26. marts 2023.
Turneringsregler:
• Der skydes efter DGI Skydnings regler trykt i Skyttebogen.
• Alle hold skyder mod alle. Vinderne findes ved flest skudte point efter de tre omgange.
• For turneringerne gælder, at der skydes max 1 skud i hver skivetegning.
• Skive nr. skal være fortløbende for hvert hold.
• Skiver og resultatudskrifter fra elektronisk markeringsanlæg skal gemmes til turneringen er afsluttet.
• Foreningerne kan stille alle de hold de ønsker i flg. klasser (en skytte kan dog kun deltage på et hold på
15 m riffel og på et hold på 15 m luft riffel).
Børn
Junior
Åben
Stilling
Senior
Mix
Fri

4 skytter fra BK
4 skytter fra JUN
4 skytter fra ÅBEN
4 skytter fra STILLING
4 skytter fra SENIOR
4 skytter frit fra alle klasser
4 skytter fra FRI

DM kval- og hyggeturnering
DM kval- og hyggeturnering
DM kval- og hyggeturnering
DM kval- og hyggeturnering
DM kval- og hyggeturnering
Hyggeturnering
Hyggeturnering

Tilmelding:
Tilmelding skal indeholde oplysninger om, hvilken turnering man ønsker at deltage i - DM kval- eller hyggeturneringen - og hvilke klassehold foreningen ønsker at deltage med på riffel cal. 22 og og luftriffel samt navn
og mailadresse på holdenes kontaktpersoner.
Tilmelding senest søndag d. 30 oktober 2022.
Til. ruv.dgi.09@hotmail.com eller Kirsten Hvid Hansen mobil. 28608372

Deadlines:
Alle hold skal tilmeldes senest
1. Omgang alle turneringer:
2. Omgang alle turneringer:
3. Omgang alle turneringer:

Onsdag d. 30. Oktober 2022
søndag d. 13. november 2022
søndag d. 11. december 2022
søndag d. 22. januar 2023

Resultatindberetning:
Holdresultater og individuelle resultater skal foreningerne selv efter hver omgang indtaste i Stævneprogrammet, som hentes på linket https://skydestaevne.dgi.dk/, senest de 3 anførte deadlines.
Kode og vejledning til indtastning udsendes til kontaktpersoner for holdene 14 dage før deadlines for hver af
de 3 runder.
Giver hentning af Stævneprogram og indtastning problemer: Kontakt Kirsten Hvid Hansen mail
ruv.dgi.09@hotmail.com eller på mobil 28608372
Til orientering er LDM på 15 meter planlagt til afholdelse lørdag den 25. februar 2023.

Med venlig hilsen
Riffeludvalget

