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S V E N S K A  D A G B L A D E T S 
 
 
 
 
 
 
 

100:e riksskyttetävling på hemmabanor 
Tävlingsperiod 4-19 juni 2022 

 

Inbjudan 
Svenska Skyttesportförbundet, Norrköpings Skyttegille och Krokeks Skytteförening hälsar alla landets 6,5 mm 
gevärsskyttar och korthållsskyttar välkomna till Svenska Dagbladets riksskyttetävling på hemortens banor. 
 

 

Om ni rapporterar resultat varefter skyttarna skjutit så blir tävlingen mer spännande att följa på 
internet, det går bra att rapportera i flera omgångar.  
Alla resultat ska vara inrapporterade före måndagen den 20 juni klockan 6 på morgonen. 
 

Anmäl era deltagare och rapportera även skjutna resultat via webbformulär på 
http://svdskytte.se/ 
 

OBS! Anmäl lag i 6,5 Ingen lagavgift! Alla får delta! 3-manna divisionslag! 
I alla lagtävlingar kan nu en reserv anmälas! 

 

6,5 
25 skott i liggande skjutställning från 300 meter. Klass 15 får skjuta med stöd. Sittande skjutställning vid bord, 
får användas i liggandeserie, av den som under året fyller 55 år eller mer. 
Skjuttid 60 minuter inklusive max 6 provskott. 
Individuell tävling klassvis. 
Föreningslagtävlingar: Huvudlagtävling, Medaljlagtävling, Ungdomslag. 
 

Korthåll 
25 skott i liggande skjutställning från 50 meter utomhus. Klasserna 11-15 får skjuta med stöd. Klass Ö får skjuta 
med stöd och även sittande vid bord. Sittande skjutställning vid bord, får användas i liggandeserie, av den som 
under året fyller 55 år eller mer. 
Skjuttid 45 minuter inklusive obegränsat antal provskott. 
Individuell tävling klassvis 
Föreningslagtävling: 5-mannalagtävling oavsett klass förutom klass Ö 
 

Tävlingsjury 
Torbjörn Andersson Norrköpings Skyttegille ordförande, Mikael Svensson SvSF Gevärssektion, Bo Ohlsson 
Krokeks Skytteförening. 
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6,5 mm tävlingen - viktigaste informationen 
Adress: Norrköpings Skg, c/o Torbjörn Andersson, Östra Ny Altorp, 610 27 Vikbolandet,  
telefon 070-469 97 32, e-post: torbjorn.andersson@ostgotaskytt.se 
• Det är endast tillåtet att skjuta under tävlingsperioden 4 - 19 juni; två veckors tävlingstid!!! 
• Anmälan ska vara Norrköpings skyttegille tillhanda senast tisdagen den 24 maj 
• Avgifter sätts in på plusgiro 7 98 35-5, Norrköpings Skyttegille. Ange alltid föreningsnummer vid betalning. 
• Föreningsavgift*: Div 1 200:- 
•  Div 2 150:- 
 *) behöver inte betalas om högst 2 skyttar anmäls 
• Anmälningsavgifter: G 13-15 80:- 
•  Övriga klasser 150:- 

• Anmälan av Lag: Huvudlagtävlingen (Divisionslagtävlingen), Ungdomslagtävlingen. 
Ingen avgift för lag. Anmäl gärna en reserv. 

• Kontrollappar sänds ut efter anmälan. 
• Alla resultat ska vara inrapporterade före den 20 juni klockan 06 på morgonen. 
• Alla skyttars resultat med samtliga skott, antal 10’, 10, 9, 8 osv. ska rapporteras. 
• Tävlingsledaren är ansvarig för rapportering och ska ha kopia på resultaten med samtliga skott samt 

finnas tillgänglig på sista inrapporteringsdagen om frågor uppstår. 
• Tavelkontroll (se sidan 8). Tavlorna ska vara Norrköpings skyttegille tillhanda senast torsdagen den 23 

juni. 
• Fullständig resultatlista på Internet: http://svdskytte.se Priser sänds ut i oktober. 

 
Eventuella anmärkningar på priser, eller utebliven prisleverans, måste ske senast 15 november. 
 

 

Korthållstävlingen - viktigaste informationen 
Adress: Krokeks Skf, c/o Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10, 618 95 Stavsjö 
e-post: info@svdskytte.se 
Frågor: Bo Ohlsson, 070-545 93 15 
• Det är endast tillåtet att skjuta under tävlingsperioden 4 - 19 juni; två veckors tävlingstid!!! 
• Anmälan ska vara Krokeks skytteförening tillhanda senast tisdagen den 24 maj. 
• Avgifter sätts in på bankgiro 5661-7871, Krokeks skytteförening. Ange alltid föreningsnummer vid 

betalning. 
• Föreningsavgift 40:- 
• KL 11 - 17 + Ö 80:- 
• Övriga 150:- 
• Lag 200:- 
• Lag ska bestå av 5 föranmälda skyttar i valfria klasser. Klass Ö undantagen. Anmäl gärna en reserv.  
• Kontrollappar och resultatrapporteringslista sänds ut efter anmälan. 
• Alla resultat ska vara inrapporterade före den 20 juni klockan 06 på morgonen. 
• Alla skyttars resultat med samtliga skott, antal 10’, 10, 9, 8 osv. ska rapporteras. 
• Tävlingsledaren är ansvarig för rapportering och ska ha kopia på resultaten med samtliga skott samt 

finnas tillgänglig på sista inrapporteringsdagen om frågor uppstår. 
• Tavelkontroll (se sidan 8). Tavlorna ska vara Krokeks skytteförening tillhanda senast torsdagen den 23 

juni. 
• Anmälan och fullständig resultatlista på Internet: http://svdskytte.se  
• Priser sänds ut i oktober och kan skickas med Postnord eller DHL och behöver då hämtas ut hos ombud av 

den som står som anmälare. Frågor om priser skickas till priser@svdskytte.se  
 
Eventuella anmärkningar på priser, eller utebliven prisleverans, måste ske senast 15 november. 
 

  

http://svdskytte.se/
http://svdskytte.se/
mailto:priser@svdskytte.se
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Olle Gabrielsson pryder SvD-medaljen 2022 

Träffsäker – glädjespridare. Där har ni dalaskytten 
Olle Gabrielsson, alltid Rommeheds Skytteförening 
trogen, beskriven i två träffsäkra ord. 

SvD-medaljen pryds vartannat år av en förtjänt 
ledare och vartannat år av en förtjänt skytt, och då 
handlar det inte om antal medaljer utan lika mycket 
om hur man är som person utanför skjutvallen.  

Olle är glad pensionär sen i våras, men har annars 
haft snickare som profession. Specialitet har varit att 
bygga timmerhus under hela livet inom ramen för 
egen firma i familjen, som farfar startade för 90 år 
sen. 

Olle har varit Rommehed och Borlänge trogen hela 
livet. 

- Ja, men jag gjorde en lite avstickare till Falun 
för studier och lumpen, säger Olle, som alltid 
med glimten i ögat. 

Likaväl som timmerhusen ligger skyttet grundat i 
släkten. Olles farfar var med och drev Rommeheds 
Skytteförening på den tiden och då det var dags för 
fältskytte fick Olle bara farsans skytteväska (i golf 
kallas det caddie). 

- Sen ville och fick man prova på själv. Min första fältskjutning slutade med en träff, det har blivit några 
fler träffar sen dess, skrattar Olle och fortsätter: 

- Minns också att farsan fixade luftbana i källaren, där jag satt och sköt när jag var mellan 10-15 år. Sen 
hade vi någon lokal att åka till också, förklarar Olle, som under intervjun är i färd med att avsluta 
kvällens luftgevärsträning i föreningen. 

Att Olle Gabrielsson ofta står på prispallen vid tävlingar i såväl fält som bana respektive 6.5 och korthåll, det är 
väl bekant för de flesta. Antalet SM-medaljer har han tappat räkningen på, men antalet SM-guld är sex som 
senior och fyra som veteran. 

Även om fältskytte är formel 1 för Olle och det genom åren blivit mycket 6.5, så har korthållet lockat alltmer. 

- Vi byggde en 50-metersbana och satte elektronik på den, sen har det blivit en hel del, förklarar Olle, 
som till och med ”fuskar” med luftgeväret. 

- Vi är med i en dalaserie i både sitt och stå, och sen ska vi nog åka på DM också, avslöjar han. 

På frågan om bästa och sämsta minne från skjutbanan framhålls Margarethakedjan i Landskrona på bana och 
första SM-guldet i fält i Boden. På minuskontot finns ett förbundsmästerskap där Olle ledde, men avslutade 
genom att skjuta på fel tavla. 

Unge herr Gabrielsson testade på många olika idrotter, men ändå blev det skyttet, varför? 

- Skytte är så kul, och sen att resa runt och tävla. Tänk om man inte hållit på med detta, då kanske man 
mest hade gått runt hemmavid, konstaterar Olle. 

Orientering, skidor, fotboll och bandy var bara några av intressena vid sidan om skyttet i yngre år, medan 
fritidsintresset vid ”sidan om” numera främst är fiske och lite jakt på hösten. 

- Ärligt talat var det skyttet som gick bäst, och därför blev det skytte, avslutar Olle innan vi avverkar de 
traditionella fem snabbfrågorna. 

Mikael Svensson 
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Fem snabbfrågor med Olle Gabrielsson: 

- Semesterresmål? Fjällen, vi har en stuga i Härjedalen. 
- Det lägger jag på grillen? En köttbit, en fin älgbit är delikatessen. 
- Det dricker jag till grilltallriken? Ett glas öl. 
- Staden eller landet i sommar? Landet. 
- Det visste du inte om mig? Var med i countryklubben en gång i tiden, lyssnar gärna på countrymusik. 

 
Bonusfrågan: Det pratas i skyttekretsar om tävlingshetsen mellan dig och Linda Strand? 

- När hon var med och tävlade brukade vi slå vad om först en krona, och senare om en femkrona. Sen, 
på ett SM, blev det tal om en middag. Jag har stått tre gånger på SM-pallen, men då haft Linda före 
mig. Men, i nuläget är det faktiskt så att jag har en middag innestående, brukar påminna Linda om 
det. 

 

Fler regler för 6,5 mm tävlingen 
 

Allmänna regler 
6,5 mm M 96/CG 63/CG 80/FSR 89/Sauer 200 STR på 300 m. 
Provskott, av misstag lossat mot egen tävlingstavla, räknas som tävlingskott. 
Varje deltagare ska ha en egen, ny tavla (spegel) av papp. Papperstavlor är inte tillåtna. På prickens baksida 
fästs den efter anmälan utskickade kontrollappen. Skriv skyttens namn även på tavlans framsida då 
kontrollappen kan vara sönderskjuten och inte går att läsa. 
Bestämmelserna i SvSF Gevärssektion Regelbok Nationellt Skytte, senaste utgåvan, gäller där inget annat sägs. 
Den internationella tavlan ska användas. Tolkning kommer att ske med 8 mm tolk. 
Förening skjuter på sin egen bana. Undantag kan medges efter ansökan hos tävlingsledningen. För enstaka 
skyttar på resa som inte kan tävla på egen bana, behöver dock ingen dispens sökas i förväg. 
Sittande skjutställning vid bord, får användas i liggandeserie, av den som under året fyller 55 år eller mer 
 

Klassindelning 
Tävlingen omfattar klasserna G 75, G 65, G 55, G Elit, G 4, G 3, G 2, G 1, G 13-15. 
 

Lagtävlingar 
Observera inga lagavgifter i någon lagtävling. En reserv per lag får anmälas. 
Alla skyttar oavsett klass får delta i alla lagtävlingarna förutom ungdomslagtävlingen. 
 

Huvudlagtävlingen (Divisionslagtävlingen) 
Föreningarna är indelade i två divisioner efter föregående års resultat i medaljlagtävlingen. 
Lagen består av 3 skyttar i bägge divisionerna. Lag ska vara namngivet i förväg och en ersättare kan anmälas.  
 

Medaljlagtävlingen 
Samma divisionsindelning. Tre bästa resultaten räknas. Ingen föranmälan. 
 

Ungdomslagtävlingen 
Lag ska vara namngivet i förväg och ersättare kan anmälas. Obegränsat antal lag om tre skyttar ur klassen G 
13-15 får anmälas till ungdomslagtävlingen. Skyttarna ska vara anmälda i den individuella tävlingen. De 
främsta lagen får vid varje års tävling hederspris. Det främsta lagets skyttar tilldelas medalj i förgylld brons. 
 

Prisfördelningen 
Förutom hederspriser utdelas en speciell bronsmedalj till bästa hälften i varje klass.  
Priser delas ut till de bästa lagen i divisions- och ungdomslagtävlingarna. I medaljlagtävlingen delas s.k. 
”stormedaljer” ut till bästa tredjedelen av föreningarna med fulla 3-mannalag i varje division och i ungdoms 
och divisionslagtävlingarna medaljer i förgylld brons till bästa lagens skyttar. 
 
Eventuella anmärkningar på priser, eller utebliven prisleverans, måste ske senast 15 november. 
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Anmälan 
Anmälan sker på hemsidan http://svdskytte.se (följ anvisningar på sidan) tisdagen den 24 maj samtidigt som 
avgifterna sätts in på plusgirokonto 7 98 35-5, Norrköpings Skyttegille. Ange föreningsnumret som finns på 
anmälningsblanketten vid insättning. 
 

Ledare, kontrollanter 
Tävlingsledare namnges vid anmälan. Tävlingsledaren är ansvarig för att allt går rätt till vid tävlingen och ska 
känna väl till tävlingsbestämmelserna. Tävlingsledare eller av honom utsedd kontrollant ska närvara under 
hela skjutningen.  
 

Markering 
Markering med visat läge och klistring ska ske efter varje skott. Klisterlapparna ska vara genomskinliga så att 
hålet syns utan att lappen måste avlägsnas. 
Om skott träffar tidigare klisterlapp sätts nya lappen så att tydligt framgår att det är flera hål. Obs att om 
markerings- och klistringsbestämmelserna inte följs kan diskvalifikation ske. 
Vid klistringen får inte kontorstejp eller liknande användas, då denna fäster så hårt att ringarna på tavlan följer 
med då ”klisterlappen” vid en tavelkontroll tas bort för tolkning av hål. Om av nämnda anledning säker 
tolkning inte kan ske, döms tveksamt skott nedåt. 

 
Protokollföring 
Skotten protokollförs i den ordning de skjuts. Tänk på att det är 8 mm tolkning som kommer att gälla vid 
tavelkontrollen. Vid osäkerhet, sänd in tavlan!  
Dels summaresultat, dels antal 10-ettor, tior, nior o s v. ska rapporteras. Kontrollera att antalet införda skott är 
25 och att summan stämmer.  
Rapportera via hemsidan http://svdskytte.se. 
Tavelspeglarna får inte klippas sönder utan förvaras i helt skick i minst sex veckor för att vid anfordran kunna 
sändas in. Obs att tavlor med höga resultat ska sändas in automatiskt, se sidan 8, rubriken tavelkontroll. 

 
Elektronisk/akustisk tavla 
Skriv ut på remsa/papper. Ange skyttens namn, tävlingens namn, redovisa provskott och alla tävlingsskotten. 
Tävlingsledare och en kontrollant ska intyga resultatet genom underskrift på arken. Utskriftsarken insändes vid 
kontroll. Vid problem med utskrift går det bra att ta bilder av resultatutskrift/monitor och e-posta för 
tavelkontroll. 
 

Skott mot fel tavla 
Tävlingsskott mot annan skytts tavla bestraffas med två poängs avdrag på felskjutet skotts valör. Skott mot 
orätt EL/AK-tavla får skjutas om. Det nya skottets valör gäller med två poängs avdrag. Anteckning görs på 
utskriften. 
Om två skott lossas samtidigt mot samma tavla och det inte är klart vilken valör den fick, som sköt på rätt 
tavla, ska båda skyttarna skjuta ett nytt skott. Omskjutningsskottet för den skytt, som fått två skott på sin 
tavla, gäller men får inte räknas högre än det bästa av de två ursprungliga skotten eller lägre än det sämsta. 
För den andre skytten gäller detsamma med två poängs avdrag. Skott på orätt tavla utmärks av kontrollant 
med blyertsring och anteckning på tavlan. Kulhålet klistras så att någon del av klisterlappen täcker 
blyertsringen. 
 

Oförutsedda fall 
Om något reglerna inte förutsett inträffar, lös problemet efter bästa förstånd i reglernas och Regelbokens 
anda. Skriv protokoll över händelsen så att juryns arbete underlättas. 

 
Tävling på annan ort 
Gästande skytt medför egen kontrollapp ifylld med föreningens namn och nummerbeteckning. Resultatet ska 
rapporteras av skyttens egen förening. 
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Resultatrapportering 
ALLA resultat ska vara oss tillhanda senast måndagen 20 juni klockan 06 på morgonen, se sidan 8.  
Alla resultat ska rapporteras med tioettor, tior, nior osv.  När ni rapporterar och inte får någon kvittens så ring 
oss. Lagresultat behöver inte anges, de räknas ut automatiskt om föranmälda lagskyttar anmälts på rätt sätt. 
Får ni problem med rapportering kontakta Torbjörn eller Bosse enligt sida 2. 

 
Tavelkontrollen 
Alla tavlor och EL/AK-remsor med resultat lika med eller högre än poängen på sidan 8 sänds till Norrköpings 
Skg för kontroll. Det räcker att mejla en skannad eller fotad kopia på resultaten från elektronik. Dessutom 
kommer vi att begära att ett antal slumpvis utvalda föreningar ska sända in samtliga sina tavlor för kontroll. 
Tavlorna ska vara Norrköpings Skg tillhanda senast torsdagen den 23 juni. 
 
Skyttens namn, klass och poäng samt föreningsnummer ska även vara antecknade på tavlans framsida 
respektive på remsan. För kontroll insända tavlor returneras bara då särskild begäran om detta skrivs på 
tavlans baksida och porto bifogats av skytten. 
Ändring av resultaten vid tavelkontrollen meddelas i början på juli. 
 

Fler regler för korthållstävlingen 
 

Allmänna regler 
Standardgevär kal .22 
Provskott, lossat mot egen tävlingstavla, räknas som tävlingsskott. 
Varje deltagare har åtta egna tävlingstavlor eller speglar (prickar) (10-ringade internationella 50 m tavlan). 
Även flerprickstavlor får användas. På tavlornas (prickarnas) baksida fästs en efter anmälan utsänd 
kontrollapp. Bestämmelserna i SvSF Gevärssektion Regelbok Nationellt Skytte, senaste utgåvan, gäller där 
inget annat sägs. 
 

Klassindelning 
Tävlingen omfattar klasserna KL 75, KL 65, KL 55, KL Elit, KL 4, KL 3, KL 2, KL 1, KL 17, KL 15, KL 13, KL 11 och KL 
Ö. I klass Ö deltar de som inte är aktiva skyttar, födda 1999 eller tidigare som t.ex. föräldrar. Klass KL 15, KL 13 
och KL 11 skjuter liggande med stöd. Klass KL Ö får skjuta med eller utan stöd, sittande vid bord eller liggande. 
Övriga klasser skjuter liggande med remstöd. Sittande skjutställning vid bord, får användas i liggandeserie, av 
den som under året fyller 55 år eller mer 
 

Lagtävling 
I korthållstävlingen ingår också en lagtävling för föranmälda lag om 5 skyttar oberoende av klass. Klass Ö 
undantagen. Anmäl gärna en reserv som går in om någon av de föranmälda får förhinder. De föranmälda lagen 
kommer att, baserat på förra årets resultat, delas upp i tre divisioner. Flera lag kan anmälas. 
 

Prisfördelning 
Prisfördelning sker klassvis. Förutom hederspriser utdelas SvD-medaljen (försilvrad brons) till bästa hälften i 
varje klass. I klass KL Ö utdelas inga hederspriser, i stället kommer dels bästa hälften av deltagarna och minst 
hälften av antalet startande i respektive förening (avrundat nedåt) få SvD-medaljen. I klass KL 11 får alla som 
genomför tävlingen SvD-medaljen och några priser lottas ut. I de tre lagtävlingarna utdelas priser till de bästa 
lagen och till bästa tredjedelen av lagen i varje division, årets Sv. Dagbladsmedalj i stort format. De tre 
segerlagens skyttar får medaljer i förgylld brons. Frågor om priser skickas till priser@svdskytte.se 
 
Eventuella anmärkningar på priser, eller utebliven prisleverans, måste ske senast 15 november.  

 
Anmälan 
Anmälan sker till Krokeks Skf på hemsidan http://svdskytte.se senast tisdagen den 24 maj, samtidigt som 
avgifterna sätts in på bg 5661-7871, Krokeks skytteförening. Ange föreningsnummer vid betalning. 
Ange om skyttarna skjuter på elektronisk markeringsutrustning för då används inte kontrollappar. 

mailto:priser@svdskytte.se
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Viktigt att ange telefonnummer till kontaktperson. Anmälda skyttars namn och klass samt eventuell 
lagtillhörighet anges på separat blankett. Vid anmälan av mer än ett lag, ange förstalagets skyttar med ”1” och 
eventuell reserv med ”R1”, andralagets med ”2” och eventuell reserv med ”R2” osv.  
Adressen är Krokeks Skf, c/o Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10, 618 95 Stavsjö. 

 
Ytterligare regler 
På de sju första tävlingstavlorna (prickarna) skjuts tre skott per tavla och på den sista tavlan fyra skott. Om av 
misstag skott avlossas mot fel prick avlossas ett färre mot annan av tävlingsprickarna. Detta får ske högst tre 
gånger. Dock måste minst två skott avlossas mot samtliga prickar. Klistring och tolkning får inte göras! 
Tävlingsskott mot fel skytts tavla bestraffas med två poängs avdrag på det felskjutna skottets valör.  
 

Elektronisk/akustisk tavla 
Skriv ut på remsa/papper. Ange skyttens namn, tävlingens namn, redovisa provskott och alla tävlingsskotten. 
Tävlingsledare och en kontrollant ska intyga resultatet genom underskrift på arken. Utskriftsarken insändes vid 
kontroll. Kontrollappar ska inte användas (anges vid anmälan). Vid problem med utskrift går det bra att ta 
bilder av resultatutskrift/monitor och e-posta för tavelkontroll. 
 

Resultatrapportering 
ALLA resultat ska vara oss tillhanda senast måndagen 20 juni klockan 06 på morgonen se sidan 8. Alla resultat 
ska rapporteras med summa samt antal tioettor, tior, nior osv.  
 

Tavelkontroll 
Alla tavlor och el/ak papper med resultat lika med eller högre än poängen på sidan 8 sänds till Krokeks Skf för 
kontroll. Det räcker att mejla en skannad eller fotad kopia på resultaten från elektronik. Dessutom kommer vi 
att begära att ett antal slumpvis utvalda föreningar ska sända in samtliga sina tavlor för kontroll. 
Tavlorna ska vara Krokeks skytteförening tillhanda senast torsdagen den 23 juni. Skyttens namn, klass och 
poäng samt föreningsnummer ska vara antecknade på tavlornas framsida. För kontroll insända tavlor 
returneras bara då särskild begäran om detta skrivs på tavlans baksida och porto bifogats av skytten. 
 

Ledare, Kontrollanter 
Tävlingsledare namnges på anmälningsblanketten. Tävlingsledaren är ansvarig för att allt går rätt till vid 
tävlingen och ska känna väl till tävlingsbestämmelserna. Tävlingsledare eller av honom utsedd kontrollant ska 
närvara under hela skjutningen. 
 

 

  

www.timstardesign.se 
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OBSERVERA!! Obligatorisk Rapportering: 
Om ni rapporterar resultat varefter skyttarna skjutit så blir tävlingen mer spännande att följa på internet, 
det går bra att rapportera i flera omgångar. ALLA resultat (även för de som fått förhinder att delta) ska vara 
inrapporterade till oss före måndagen den 20 juni klockan 06 på morgonen 
 

Vad ska rapporteras: 
1. Välj respektive förening (vid repetitiva rapporteringar måste lösenord som fås vid första rapporten anges) 
2. Namn och telefon på den som rapporterar 
3. Summa resultat samt antal tioettor, tior, nior etc. för alla deltagare 
 

Ni rapporterar på Internet: 
 Internet från lördag 4 juni till måndag 20 juni klockan 06 till: http://svdskytte.se 

Får ni problem med rapportering kontakta Torbjörn eller Bosse enligt sida 2. 
 

Preliminär och slutlig resultatlista kommer att finnas på http://svdskytte.se 
Skicka bilder, med hög upplösning, på skyttar och gärna texter om skyttarna till bilder@svdskytte.se för 
publicering på hemsidan. 
 

TAVELKONTROLL 
Om poängen är lägst nedanstående individuellt eller lag ska tavlorna skickas in för tavelkontroll. 
OBSERVERA tavlorna ska vara oss tillhanda SENAST 23 juni för adresser se sidan 2. 

6,5 
G Elit 247 p. G 4 245 p. G 3 243 p. G 2 239 p. G 55 245 p. 
G 65 244 p. G 75 238 p. G 1 237 p. G 13-15 243 p. 
Lag (samtliga i laget)  DIV I 730 p. DIV II 680 p. UNGD 700 p. 

Korthåll 
KL Elit 248 p. KL 4 244 p. KL 3 242 p. KL 2 242 p. KL 1 235 p. 
KL 55 245 p. KL 65 239 p. KL 75 238 p.  
KL 17 243 p. KL 15 244 p KL 13 244 p. KL 11 239 p. 
Lag (samtliga i laget)  DIV 1 1212 p. DIV II 1200 p. DIV III 1200 p. 

http://svdskytte.se/
http://svdskytte.se/

