SKYDNING

mandag den 20. marts

RANGLISTESKYDNINGER 2017
50 & 200 meter
Hermed indbydes alle skytter i DGI Nordsjælland til at deltage i sommerens
ranglisteskydninger på 50 og 200 meter.
Ranglisterne danner grundlag for udtagelsen af landsdelsholdene, der vil
repræsentere DGI Nordsjælland Skydning til DM i Vingsted til september.
50 meter: Udvalget har udpeget 8 stævner, hvor resultaterne opnået i hovedog mesterskabs- skydningerne tæller til ranglisten, således at det er de 6
bedste resultater ud af de 16 mulige, der afgør den enkelte skyttes placering
på ranglisten.
200 meter: Udvalget har udpeget 5 skydninger, hvor resultaterne opnået i
hoved-og mesterskabs-skydninger tæller på ranglisten. Ud over de sædvanlige
stævner, kan der skydes resultater til 200m ranglisten i forbindelse med 200m
holdskydningerne på Hanebjerg. Alle skytter kan i forbindelse med en
holdskydningsrunde, skyde en hoved- og en mesterskabs-skydning der tæller
på 200m ranglisten. En holdskytte kan anvende sit opnåede holdresultat som
hovedskydningsresultat på ranglisten. Skytterne på ranglisten rangeres efter
skyttens 4 bedste resultater.
Der vil løbende blive udarbejdet ranglister i lighed med tidligere år.
Der er krav om at skiver skal bedømmes elektronisk, og at der skal kunne
skydes hoved- og mesterskabsskydning.
DGI Nordsjælland skal 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
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RANGLISTESKYDNINGER 2017
50 meter ranglistestævner:
Forening

Dato

1. rangliste Frederikssund
2. rangliste Dauglykke

25.+26.+29. april
4.+5.+7. maj

3. rangliste Ramløse

9.+10.+11. maj

4. rangliste Helsinge

17.+19.+20. maj

5. rangliste Alsønderup

29.+30.+31. maj

6. rangliste Jørlunde

14.+15.+16.+17. juni

7. rangliste Ølstykke

12.+13. august

8. rangliste
Nordsjællandsmesterskabet

19.+20. august

200 meter ranglisteskydninger:
Forening
1. rangliste Ramløse

9.+10.+11. maj

2. rangliste Hanebjerg

15.+18. maj

3. rangliste Hanebjerg

29. maj+1. juni

4. rangliste Hanebjerg

12.+15. juni

5. rangliste
Nordsjællandsmesterskabet

Side 2
!

Dato

19.+20. august

