
 

Jyllands Skytteforbund inviterer til 

2017 JM Riffel og Pistol 10m 
 
Tid 
24.-26. november 2017 
 
Sted 
Lind Skytteforening 
Holingvej 2 
7400 Herning 
 
Program 
Fredag: kl. 19.00 
Lørdag: kl. 09.00, 11.00, 13.00 og 15.00 (holdet kl. 15 kun 30 og 40 skuds skytter).  
Søndag: kl. 09.00, 11.00, 13.00. 
 
Holdene lørdag er primært for skytter der deltager på hold (AIR50 eller HOLD) 
Lørdag efter sidste skydehold afholdes finaler på AIR50 og Hold (MIX) 
Søndag efter sidste skydehold afholdes finaler individuel (Herrer, damer, herrejunior, damejunior, 
U17) 
 
Gennemførelse: 
Forberedelse inkl. prøveskud: 15 minutter. 
Konkurrence 30 skud: Riffel = 40 minutter; Pistol = 50 minutter 
Konkurrence 40 skud: 50 minutter. 
Konkurrence 60 skud: 75 minutter. 
 
Skytter kaldes på banen 10 minutter før skydetid. Forberedelse starter ved skydetidens start.  
OBS! For riffelklasserne U13, U15 Rem, U17 Rem, Åben m. rem og Oldboys er skydetiden inklusiv 
forberedelse og prøveskud. 
 
Finaler:  Holdfinaler og AIR50 lørdag efter sidste skydehold. Individuelle finaler søndag 
umiddelbart efter sidste skydehold. Bemærk der er finaler for U17 
 
Klasser:  
I henhold til gældende klasseinddeling jf. tillæg B til Reglement for skydning. 
 
Hold:  
Holdene består af 3 skytter, de 30 første skud gælder til holdkonkurrencen, konkurrencen afholdes 
som en åben konkurrence (dvs. den kan bestå af 2 damer og en herrejunior, 3 herrer osv.)  
 
AIR50 består af en dame og en herre og i AIR50 junior af en damejunior og en herrejunior. De  
første 25 skud gælder til AIR50. 
Se reglerne i tillæg til invitationen eller på hjemmesiden. 
 



 

 
 
 
 
Fælles aftensmad lørdag: 
Lørdag aften efter hold finale og AIR50 afholdes der fælles middag, husk tilmelding.  
Pris. 100 kr. 
 
Medaljer/præmier:  
JSF's medaljer i alle klasser, både individuelt (1,4,7) og hold (min 2 hold i klassen).  
Dog uanset antal i ungdomsklasser.  
 
Indskud: 100 kr.  
Deltagelse i holdklasserne er gratis. Der er dog et gebyr på 100 kr. for udeblivelse fra 
holdfinalerne for hold der er kvalificeret. 
 
Tilmelding: https://jsf.nemtilmeld.dk 
Senest d. 10. november kl. 15. BEMÆRK at tidsfristen SKAL overholdes af hensyn til planlægning. 

https://jsf.nemtilmeld.dk/

