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INBJUDAN SKÅNESERIEN 50 M 

 2022 
 

Vellinge skytteklubb inbjuder till hemmabanetävling  
Halvmatch och 60 ligg, individuellt och lag samt 

20 skott liggande eller sittande, individuellt 
 

 

TÄVLINGAR 

Halvmatch, 20 skott i varje ställning, 

enligt gällande sportskyttereglemente 
Individuellt, klasser: 
Elit 
Sen 
Dam 
JA t.o.m. 20 år 
JB t.o.m. 17 år 
JC t.o.m. 15 år 
OY 45 
OÄ 55 
Lag: 
föranmält 3-mannalag + 1 reserv, 
oberoende av klass 

60 skott liggande, enligt gällande 

sportskyttereglemente. 
Individuellt, klasser: 
Elit 
Sen 
Dam 
JA t.o.m. 20 år 
JB t.o.m. 17 år 
JC t.o.m. 15 år 
OY 45 
OÄ 55 
Lag: 
föranmält 3-mannalag + 1 reserv, 
oberoende av klass 

Lagtävlingen skjuts som serie med max 6 lag per serie. Divisionsindelning sker med hänsyn 
till tidigare resultat och antal anmälda lag.  
Individuellt, summeras de 3 bästa omgångarna. 
 

20 skott liggande, nationellt skytte.  

Klasser (endast individuell tävling): 
KL11 
KL13-KL15 
KL17-KL2 

KL3-KLElit 
KL55 
KL65 

De 3 bästa omgångarna summeras. 
OBS! Ev. skytt som deltar både i 60 ligg och 20 ligg måste skjuta dessa vid olika tillfällen. 
 

 
20 skott sittande med stöd 

Klass: Seniorer, skjutjacka ej tillåten. 
De 3 bästa omgångarna summeras. 
 
  



2 (2) 

 

 
TÄVLINGS-
PERIOD 
 

5 omgångar, en omgång per månad, maj – september 2022. 
 

REGLER Tävlingen ska skjutas under övervakning av kontrollant.  
Obs! Alla resultat ska redovisas med heltal.  
Tävlingen skjuts på papptavla eller elektronik. Tavlor eller utskrifter ska vara 
påskrivna av kontrollant och sparas för att kunna skickas in för kontroll.  
När tävlingen skjuts på officiell skyttetävling meddelar man skjutledaren före 
start samt ser till att få påskriven utskrift av densamme efter skjutning. Om 
man skjuter 3x40 ska de 20 första skotten i varje ställning användas i 
halvmatchen.  
Skytt som deltar både i 60 ligg och 20 ligg måste skjuta dessa vid olika tillfälle, 
det är alltså inte tillåtet att använda resultat från 60 ligg till 20 ligg. 
Tävlingen får inte skjutas inomhus. 
 

RESULTAT- 
REDOVISNING 

Via e-mail 040n454514@gmail.com senast den 5:e i nästkommande månad.  
Alla resultat ska redovisas med heltal. 
Resultat ej inkomna i tid noteras för 0 poäng! 
 

PRISER Medaljer utdelas i juniorklasserna samt till segrande lag (fördelning enligt 
DM-regler). 
 

ANMÄLAN  040n454514@gmail.com 
Anmälningar, individuellt och lag, kan göras t.o.m. första resultatrapportering 
senast 5 juni. 
OBS!! Ange gren och klass. 
 

AVGIFTER Lag: 100 kr 
Individuellt: 50 kr/tävlingsgren 
Bankgiro 368-8579 Vellinge Skytteklubb.  
Märk med ”Skåneserien” och förening. 
 

FRÅGOR Bertil Nilsson på mail eller telefon 0708-551831 
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