
Karantän GP Skeet, ol-trap och nordisk trap 

I rådande pandemitider med inställda tävlingar har vi i lerduvesektionen tittat på alternativ för att 

hålla igång skytteverksamheten och försöka öka motivationen ute i landet. Ett av dessa alternativ 

är en individuell hemmabanetävling där skyttar runt om i landet kan tävla mot varandra.  

Lerduvesektionen har i samarbete med Fredrik Melin tagit fram en metod för att göra denna typ av 

tävling så attraktiv som möjligt. Tanken är att var och en skjuter på sin hemmabana eller på en annan 

bana i sin geografiska närhet. Så man kan t.ex. samla några av sina klubbkompisar och genomföra 

tävlingsserierna tillsammans. Fredrik har utvecklat en sida på nätet som heter www.claysbook.se där 

man kan registrera träff eller bom platta för platta i en mobiltelefon eller dator. Undertiden kan man 

följa detta skytte online på nätet om man vill hålla koll på sina kompisar/konkurrenter på andra 

skjutbanor runt om i landet. 

Tävlingarna kommer att utlysas i tävlingskalendern www.indta.se och anmälan sker precis som 

vanligt där. En tävling kommer att sträcka sig över en helg och det är upp till var och en att skjuta sina 

serier när man vill under dessa tävlingsdagar. När anmälan är slut så förs deltagarlistan över till 

Claysbook. Har deltagarna inte en användare i Claysbook sedan tidigare så får man ett mail med 

inloggningsuppgifter. Under tävlingsdagarna skjuter sedan var och en sina serier och registrerar 

resultaten i Claysbook. När tävlingen är avslutad så förs resultaten över till IndTa. 

Det kommer att kosta 40 kronor att delta i respektive tävling och detta betalas in vid anmälan via 

antingen Swish till 123 256 78 32 eller bankgiro 5779 - 1287. Ange IID-nummer, tävlingsdag och 

gren. 

Vi kommer att ha ett litet prisbord för de bästa skyttarna i varje klass. Och vi kommer även att lotta 

ut något pris bland deltagarna. Innehållet på prisbordet är inte bestämt än. 

Vi kommer att starta med en tävling i olympisk skeet helgen den 30-31 maj. Sedan kör vi tävlingar i 

nordisk trap, ol-trap och nationell skeet under efterföljande helger. Håll koll i tävlingskalendern IndTa 

för inbjudningarna. 

Länk till en instruktionsfilm för ClaysBook : https://youtu.be/BKa_A62bQIA 

Länk till manual för ClaysBook: http://claysbook.se/cb-indta-manual.pdf 

För er som inte vet vem Fredrik Melin är så kan han beskrivas som en gotlänning, uppfinnare, 

programmerare och väldigt driven skeet-skytt. När Fredrik började skjuta skeet så funderade han på 

hur han kunde utveckla sitt skytte och som den uppfinningsrike programmeraren han är kom han 

fram till att en skyttesimulator skulle hjälpa honom. Så han satte sig helt enkelt ner och tog fram en 

väldigt naturtrogen simulator som han döpte till TrueClays.  

Ni kan kolla in den här: www.trueclays.com. 

Bertil Nilsson 

Grenledare Nordisk Trap 
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Grenledare skeet & trap 
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