SKÖLVENE-ÖLANDA SKF
Datum: 2011-05-04

Sida 1(1)

Skölvene-Ölanda Skytteförening inbjuder, alla föreningar som
verksamhetsmässigt tillhör Västergötlands Skyttesportförbunds
gevärssektion, till korthållsserie på hemmabana.
Serien omfattar 5 omgångar, varav de 4 bästa räknas samman till slutresultatet. I
lagtävlan räknas dock samtliga resultat. (Serien har tidigare körts i Älvsborgs
skytteförbund).

Klassindelning:
Vi tillämpar följande klassindelning.
K11 till K17 enligt årets utgåva av skytteregelboken.
De som fyllt 18 år anmäler sig i någon av våra egna klasser: KL, KF, KS, KE. Se även
under dubbelstart nedan.

Skjutprogram.
Klass K11, K13 och K15 skjuter: 20 tävlingsskott liggande med stöd (kudde).
Klass K17 och KL skjuter:
20 tävlingsskott i liggande (remstöd).
Klass KF skjuter:
20 tävlingsskott liggande med stöd (kudde), eller
20 tävlingsskott sittande vid bord, fritt val rem
eller kuddstöd.
Klass KS skjuter:
10 tävlingsskott i liggande, 5 i stå och 5 i knä.
Klass KE skjuter:
3x10 tävlingsskott (liggande, stå, knä)

Dubbelstart.
För att få ungdomar att träna inför högre klasser rekommenderar
tävlingsledningen att föreningarna låter de ungdomar som vill dubbelstart få göra
detta (även bra för att få deltagare till Lag U enligt nedan).
Skytt ur Klass K11 – K15 får även starta i K17, KS eller KE.
Skytt ur K17 får även starta i klass KS eller KE.
(OBS man kan maximalt deltaga i 2 klasser).

Tävlingsbestämmelser.
Skytteregelboken 2011 gäller där annat ej anges i denna inbjudan.
För klass KF skytt som skjuter sittande vid bord, se Skytteregelbokens
bestämmelser om luftgevärsskytte sittande, med kudde alternativt rem.
Ni som skjuter på Megalink eller annat godkänt elektroniskt system. Skjutkort
skall signeras av skytt och skjutledare.
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Ni som har taveltransportör skjuter 3+2 skott per tavla i liggande, sittande och
knästående skjutställning. 5 skott i stående skjutställning.
Ni som skjuter mot fast tavelställ med flerprickstavlor alternativt ställ med flera
lösa riktprickar. Skjuter enligt ovan, eller kontaktar tävlingsledaren för diskussion
om lämplig lösning.
Papperstavlor skall förses med skyttens namn på tavlans baksida, (bakom 10:an)
innan skjutning sker.
Man kan kombinera hemmabaneserien med annan tävling, om denna har samma
skjutprogram. OBS anmälan måste ske till tävlingsledaren via mejl eller SMS
innan start. Resultatet hämtas då från tävlingens resultatlista.
Samtliga tavlor och skjutkort skall sparas för eventuell kontroll tills
prisutdelningen är genomförd.
Slumpmässigt utvalda skyttar/föreningar kommer att plockas ut för kontroll.
Skjutkorten/Tavlorna skall vara tydligt märkta med Förening, Omgång och
Skyttens namn.
Individuell resultatlista görs upp utefter klass och högsta sammanlagda resultat
där 4 av de 5 omgångarna räknas. Ingen särskiljning tillämpas i listan innan slutlig
lista uppgörs. Det vill säga vid lika resultat efter omg 1 till 4 så avgör slumpen
turordning i listan. Särskiljning efter omgång 5 sker omgångsvis bakifrån. Notera
att enbart hel serie (20 repsektive 30) skott noteras. Fortfarande lika,
likaplaceras skyttarna och ges samma pris om det är på prisplats.

Tävlingsperioder.
Omgång 1 rapporteras senast 29 maj.
Omgång 2 rapporteras senast 12 juni.
Omgång 3 rapporteras senast 26 juni.
Omgång 4 rapporteras senast 14 augusti.
Omgång 5 rapporteras senast 29 augusti.
Resultaten skall vara tävlingsledaren tillhanda på epost skolvene.olanda@swipnet.se
senast klockan 24:00 rapportdagen enligt ovan. Försent inkommet resultat =
WO.
Ingen ”efterskjutning” som vi haft tidgare år.
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Lagtävlan mellan föranmälda tvåmannalag.
Tävlan A. En skytt ur K11-K15 samt en skytt från övriga klasser utom KE.
Tävlan S. Två skyttar ur klass KS
Tävlan E. Två skyttar ur klass KE
Tävlan U. (typ ungdomscupen) en skytt som skjuter liggande med stöd, en skytt
som skjuter liggande samt en skytt som skjuter i klass KS. Ingen av skyttarna får
ha fyllt 20 år. Denna tävlan för att föreningarna skall träna skyttar inför
ungdomscupen.
Minst tre lag erfordras, för att tävling skall genomföras. Stryks lagtävlan får
förening omdisponera sina lag innan omgång 2.
En skytt kan bara deltaga i ett lag. Undantag Tävlan U, skyttar i detta lag får även
ingå i ett annat lag.
Lag anmäls i samband med första omgångens resultat.
Reserv får sättas in om ordinarie skytt inte kan skjuta, behöver ej vara föranmäld.

Resultatlista.
Resultaten kommer att presenteras på VSSF:s hemsida. Vill Ni ha dem skickade till
Er lokala tidning, ge mig mejladressen.

Avgifter.
Klass K11 – K17 15:-/ start
Övriga klasser 20:-/start
Lag A, S och E 100 för samtliga omgångar
Lag U 50:- för samtliga omgångar.
Alla avgifter kommer att faktureras föreningen direkt efter omgång 5.

Priser
Hederspriser i klass K11-K17 och Lag.
I övriga klasser pengapriser som skickas till föreningen. Segraren i varje klass får
dock ett hederspris.
Hopas Ni ställer upp så vi får en förbundsgemensam korthållsverksamhet i
Västergötland.

Mikael Svensson
Tävlingsledare.
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