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DGI Nordjylland Skydning   
Fællesregler for Holdturneringer - RIFFEL 

 

1. Formål 

Formålet med turneringen er: 

 

-at finde de bedste hold i hver af klassegrupperne Børn, Junior, Stilling, 

Åben & Senior til deltagelse i Danmarksmesterskaberne for foreningshold.  

 

 -at finde de Nordjyske Mestre for hold i alle klassegrupper. 

 

 -at få flere til at deltage i konkurrenceskydninger. 

 

2. Deltagere 

Alle foreninger under DGI Nordjylland Skydning kan deltage i turneringerne med et eller 

flere hold i de forskellige klassegrupper. 

 

 

3. Turneringen 

Turneringen består af 3 eller 4 runder, samt en holdfinale, hvor der skydes 2 runder.  

Alle indledende skydninger er på hjemmebane. 

Holdfinalen skydes i forbindelse med landsdelsmesterskaberne. 

 

På 15m og 50m skydes der 4 runder. 

På 200 meter skydes der 3 runder. 

 

Afslutning på turneringen er Nordjysk Mesterskab. 

 

Der skydes to runder, som afgør holdmesterskaberne, samt deltagelsen i foreningskon-

kurrencerne ved DM. 

I finaleskydningerne må der ikke udskiftes skytter på holdene mellem de 2 skydninger. 

 

 

4. Holdet 

I samtlige klassegrupper består et hold af 4 skytter. 

Hvis en forening har mere end et hold med i en klassegruppe, betegnes holdene 1.hold – 

2.hold osv. 

Et hold har gennemført turneringen, hvis det har skudt alle runder, samt at holdet har 

været fuldtalligt i hver runde. 

 

 

5. Skytterne 

En skytte må i samme turneringsrunde kun skyde for et hold. Har en forening oversky-

dende skytter, som ikke er tilstrækkeligt til at danne et hold, kan de deltage individuelt i 

turneringerne sammen med holdskytter. 

 

 

6. Indbydelser og tilmelding 



 

 

Side 2 

I god tid inden sæsonstart udsender riffeludvalget indbydelser til foreningerne. Indbydel-

serne skal indeholde tidspunkt for indrapportering af resultater, dato for finaleskydnin-

gerne og pris for deltagelse.  

 

Der udsendes et tilmeldingsskema, der udfyldes og returneres til udvalget. 

Der udfærdiges ikke et turneringsprogram. 

 

 

 

7. Afvikling 

på 50 og 200 meter forsøges turneringsrunderne afviklet inden sommerferien hvis det er 

muligt.   

På 15 meter skal sidste runde afvikles senest 1 uge før Nordjysk Mesterskab i de respek-

tive klassegrupper. 

 

Hvis der er tilmeldt flere end 8 hold i en klassegruppe (kun ungdom), deles den i to eller 

flere puljer. 

Der vil være medaljer til de 3 bedste hold i de enkelte puljer.  

 

 

8. Generelt: 

Ugerne for afvikling af de enkelte runder og dato for holdfinalerne fastsættes af riffelud-

valget. 

 

Resultatet skal være skudt inden for indrapporteringsfristen.  

 

Hvis der på grund af pludselige afbud, ikke kan skydes inden fristen, skal den turnerings-

ansvarlige spørges for at udsættelse af skytteresultat kan gives. 

 

 

9. Deltagere i turneringen 

Det er kun skytter med korrekte skytteoplysninger, der kan deltage i turneringen. dvs. at 

man skal have et skyttenummer og stå i den rigtige klassegruppe (i SOK) for at kunne 

deltage i turneringen. 

 

 

10. Skiver m.m. 

Foreningerne afholder udgifterne til afvikling af de enkelte skydninger. 
 

 

11. Skivekontrol 

Skiverne/udskrift fra elektronisk markering gemmes til resultatlisten for den pågældende 

omgang er udsendt. 

 

 

12. Resultatrapportering. 

Til hver omgang sender stævnelederen et link og kode til stævneprogrammet, hvor den 

deltagende forening opretter holdene og indtaster resultaterne. 

Resultaterne indrapporteres efter skydningens afholdelse og senest søndagen i den uge, 

hvor den pågældende omgang afholdes. 



 

 

Side 3 

Efter hver turneringsrunde udfærdiger turneringsledelsen en resultatliste, som lægges på 

hjemmesiden: http://ddsnordjylland.dk, samt udsendes til foreningens kontaktperson. 

 

 

13. Vinder af turneringen 

I hver række udtages de otte bedste hold (min.6 foreninger) fra den indledende skyd-

ning, til en holdfinale. 

Kun hold, som fuldfører den indledende turnering, kan deltage i holdfinalen.  

Turneringsvindere og Nordjyske Mestre for hold er de hold, som vinder holdfinalerne. 

 

Hvis der kun er et hold som fuldfører i en klassegruppe, er holdet automatisk Nordjysk 

Holdmester og udtaget til DM. 

 

De 2-4 (antal udmeldes fra DGI skydning) bedste hold i finalerne vinder retten til at re-

præsentere DGI Nordjylland Skydning ved DM for foreningshold. Der kan dog kun stilles 

med 1 hold pr. forening pr. række (deltagelsen går derfor til det næste hold i rækkeføl-

gen). 

 

 

14. Medaljer 

Der henvises til DGI Nordjylland Skydnings regelsæt for medaljer og præmier. 

 

 

15. Overtrædelse af regler 

Overtrædelse af dette regelsæt samt afvigelser fra de givne tidsfrister, uden gyldig 

grund, vil medføre diskvalifikation. Turneringsansvarlige skal altid høres ved eventuelle 

afvigelser fra turneringsplanen. 

 

 

 

16. Tvivlsspørgsmål 

Riffeludvalget afgør alle tvivlsspørgsmål. 

Denne afgørelse kan dog, bortset fra sager vedr. skivekontrol og afvikling af turneringen, 

ankes til DGI Nordjylland skydning Skydeudvalg. 

 

17. Betaling 

Skydeudvalget fastsætter betaling for holddeltagelsen. 

 

 

18. Andet 

Ændringer af dette regelsæt kan kun ske af udvalget eller ved ændringer i skyttebogen 

som direkte berører turneringsreglerne. 

 

Alle ændringer skal godkendes af Skydeudvalget DGI Nordjylland. 

 

 

Riffeludvalget i DGI Nordjylland Skydning.   Oktober 2021 

 

http://ddsnordjylland.dk/

