Hillerød 17. september 2018

Ranglisteskydninger 2018-2019
DGI Skydning indbyder alle skytter i Nordsjælland til at deltage i vinterens ranglisteskydninger på 15 meter gevær cal. .22 og 15m luft.
Ranglisterne danner grundlag for udtagelsen af de skytter, der skal repræsentere
landsdelen til DM på 15 meter i Vingsted, der finder sted 23.-24. marts 2019 for
ungdom og 6.-7. april 2019 for voksne.
DGI Skydning har udpeget 8 cal. .22 stævner hvor resultaterne opnået i hovedog mesterskabsskydningerne tæller til ranglisten. Det er de 6 bedste resultater,
der er afgørende for den enkelte skyttes placeringen i den samlede opgørelse.
DGI Skydning har ligeledes udpeget 6 luftstævner, hvor resultaterne opnået i hoved og mesterskabsskydningerne tæller til ranglisten. Her er det de 4 bedste resultater, der er afgørende for den enkelte skyttes placering i den samlede opgørelse.
Placeringerne udregnes alene på point. I tilfælde af pointlighed mellem to skytter, udvides antallet af bedste resultater, der anvendes, indtil placeringen kan afgøres.
Det er ikke nødvendigt at deltage i samtlige skydninger, men der er større mulighed for at forbedre placeringen, hvis man har deltaget i alle skydningerne.
Der vil løbende blive udarbejdet resultatlister.
Alle ranglisteskydningerne tilbyder hoved- og mesterskabsskydning, og alle resultater bliver bedømt elektronisk.
DGI Skydning opfordre til, at rigtig mange skytter deltager i skydningerne, både
for at skabe øget konkurrence og for at blive udtaget, men også for at støtte de
foreninger, der stiller deres arrangementer til rådighed for udvalget.

Med venlig hilsen
Skydeudvalget

DGI Nordsjælland | Frederiksværksgade 16 | 3400 Hillerød | Tlf. 7940 4700 | www.dgi.dk/nordsjaelland

Cal .22 15m ranglisteskydninger 2018-2019
Forening

Dato

Ramløse

27, 28 oktober

Frederikssund

6, 7, 8, 10 november

Ølstykke

19, 21, 22, 24 november

Helsingør

3, 5, 8, 9 december

Skibby

5, 6, 8, 9, 10 januar

Helsinge

16, 18, 19 januar

Dauglykke

28, 31 januar – 3 februar

Nordsjællandsmesterskab

21, 23, 24 februar

Luft 15m ranglisteskydninger 2018-2019
Forening

Dato

Ølstykke

29, 31 oktober – 2 november

Jørlunde

27, 28, 29 november

Frederikssund

11, 12, 13 december

Esrum

7, 9, 11, 12 januar

Frederikssund

22, 23, 24, 26 januar

Nordsjællandsmesterskab

5, 6, 7 februar

Side 2

