
oktober Opstart pistol og riffel pistol/riffel

2 november Divisionsskydning 1+2 Hørsholm pistol

2 november Divisionsskydning 3+4 Espergærde pistol

8 november Pokalskydning #1 riffel

10 november Frederiksborg holdturnering grp D hjemmebane riffel

11+12 november Ranglistestævne 15 meter luftriffel

15 november Pokalskydning #1 riffel

15 november Divisionsskydning 3+4 Søborg pistol

16 november Divisionsskydning 1+2 Hillerød pistol

19 november Landsdelsfinale skoleskydning riffel

23 november Divisionsskydning 3+4 Skævinge pistol

1 december Divisionsskydning 1+2 Kgs. Lyngby pistol

3 december Julefrokost pistol/riffel

6 december Pokalskydning #2 riffel

8 december Trekantskydning i Gørløse riffel

13 december Pokalskydning #2 riffel

20 december Juleafslutning børn riffel

21 december Juleafslutning pistol pistol

22 december Juleafslutning voksne riffel

29 december Nytårsskydning voksne pistol/riffel

3 januar Pokalskydning #3 riffel

10 januar Pokalskydning #3 riffel

11 januar Divisionsskydning 1+2+3+4 Hillerød pistol

19 januar Trekantskydning i Hillerød riffel

24 januar Divisionsskydning 3+4 Søborg pistol

26 januar Divisionsskydning 1+2 Ramløse pistol

28+29 januar Hillerød pistolstævne pistol

7 februar Divisionsskydning 3+4 Blovstrød pistol

8 februar Divisionsskydning 1+2 Hørsholm pistol

25+26 februar Nordsjællandsmesterskab 15 meter riffel

uge 9 + 10 Klubmesterskaber pistol over 2 uger pistol

7 marts Pokalskydning #5 riffel

14 marts Pokalskydning #5 riffel

28 marts Afslutning børn riffel

30 marts Afslutning voksne riffel

7 april Generalforsamling pistol/riffel

7 maj Terrænskydning Hanebjerg pistol

Aktivitetskalender vintersæsonen 2016-2017

Riffel- og pistoludvalget



Der skydes divisionsskydning i pistolafdelingen, dette kan resultere i en eller to onsdagsaftener må 

aflyses eller der kan være lang ventetid grundet manglende banepersonale til både at styre 

divisionsholdene samt foreningens egne skytter. Ved aflysninger vil alle foreningsmedlemmer blive 

orienteret via mail. Bemærk at disse afterner må der ikke skydes grov før divisionsskytterne er 

færdige.

Ranglisteskydningerne er udtagelsesskydninger til Danmarksmesterskaberne i Vingsted på 15 m 

riffel. Hovedskydnings og mesterskabsresultaterne tæller. Alle klasser skal repræsenteres, så der 

er ingen grund til ikke at deltage. Indbydelser rundsendes pr. mail og opsættes på opslagstavlen i 

foreningen.

Pokalskydningerne er for Børne og Juniorskytterne på 15 m riffel. Der skydes 5 gange, hvoraf de 4 

bedste resultater er tællende til vandrepokalerne i klasserne BK1, BK2, BK3, BK4, J1 og J2.

Trekantskydning er for alle Ung, Senior, Veteran og Åben Klasse skytter på 15 m riffel. 

Skydningerne afvikles både som individuelt og holdskydning i vendskabsskydningen mod Gørløse 

og Skævinge.


