INBJUDAN

2007
I16/Lv6 skf och Svenska sportskytteförbundets Gevärssektion
inbjuder till hemmabanetävling Fritz Olsson

50 och 300 meter
25 skott liggande

19 maj - 3 juni 2006

http://fritzolsson.i16skytte.com

Fritz Olsson 300 meter
Allmänt
25 skott liggande mot obegagnad internationell tavla på 300 meter med 6,5 mm mauser/CG
63/CG 80/FSR 89/Sauer, med fri skjuttid.

Klassindelningar
Tävlingen omfattar 10 klasser: GL 15, GL 17, GL 1- GL 4, GL Elit, GL 56, GL 66 och GL 70
Klass GL 15 tillåts skjuta med stöd. Klasser med lågt deltagarantal kan komma att slås ihop.

Lagtävlingar
Lagtävling A Lagen tävlar om AB Fritz Olssons vandringspris.
300m
Fritt antal tremannalag med föranmälda skyttar oavsett klass.
(Dock får skytt endast ingå i ett lag)
Lagtävling B Lagen tävlar om AB Durgos vandringspris.
300m
Ett femmannalag per förening utan föranmälda skyttar.
(Fem bästa räknas oavsett klass)

Extratävling ”Innertian”
Innertian är en extra tävling som baseras på antalet innertior under de 25 tävlingsskotten.
En gemensam klass för samtliga.

Anmälningsavgifter
Individuellt:

Samtliga klasser

= 100 Kr

Lagtävling A: Lagtävling tremanna

= 100 Kr

Lagtävling B: Lagtävling femmanna

= 150 Kr

Innertian:

= 100 Kr

Gemensam klass

Anmälan
Anmälningslista, resultatkort samt kontrollappar till antal skyttar föregående år + 3st finns
bifogade med inbjudan.
Övertaliga kontrollappar skall återsändas till arrangören i samband med anmälan. Ytterligare
kontrollappar beställs på nedanstående kontakt.
Anmälningsavgiften insättes i samband med anmälan på I16/Lv6 skf Postgiro 23 14 37 - 5.
Märk talongen med ”Fritz Olsson” och Föreningsnamn.
Anmälan görs senast 18:e Maj hos
Fredrik Normann
e-post: f.normann@telia.com
adress: Storegården 62 B
433 51 Öjersjö
telefon: 0709 – 27 57 41

http://fritzolsson.i16skytte.com

Tävlingsbestämmelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tävlingsperiod 19 maj - 3 juni 2006
Tävlingen skjuts på 300 m skjutavstånd,
25st tävlingsskott i liggande skjutsällning, GL 15 tillåts använda stöd.
Skjutningen föregås av obegränsat antal provskott.
Fri skjuttid.
Särskiljning vid lika resultat sker genom antalet skott av högst valör. Vid lika poäng
vinner den med flest 101, om lika antal 101 vinner den med flest 10 osv.
Ansvarig skjutledare (kontrollant) skall vara närvarande vid tävlingens genomförande
och vara väl förtrogen med tävlingsbestämmelserna.
Tävlingsskotten bokförs på resultatkortet och bestyrks av skjutledaren (kontrollanten).
Om anmälningsavgift ej erlagts före 2006-06-03 deltar anmälda skyttar ej i tävlingen.
Bestämmelserna i senast utgiven skytteregelbok (FSR) gäller där inget annat sägs.
Tävlingsarrangören är jury.
Tavlor/Kontrollappar behålls i 4 veckor efter skjutning för eventuell kontroll.
Någon av nedanstående tavlor och förfarande skall nyttjas:

Pappspegel:
- Skjutning skall ske mot en obegagnad internationell 300 m pappersspegel som
omfattar ringarna 5-101.
- Kontrollappen förses med skyttens och skjutledarens (kontrollantens) namn och
klistras före skjutningens början på tävlingsspegelns baksida, mitt för ring 10.
- Klistring skall ske med genomskinlig täcklapp efter varje skott.
Tavlor med resultat som skall insändas för tavelkontroll, får inte tolkas av annan än
arrangören. Arrangören tolkar kulhål enligt praxis.
Elektronisk tavla med rems-skrivare:
- Räkneverket nollställs före provskott.
- Kontrollappen förses med skyttens och skjutledarens (kontrollantens) namn och
klistras före provskottens början på skrivarremsan.
- När provskotten skjutits, nollställs räkneverket på nytt och tävlingsserien kan börja.
Elektronisk tavla med A4-skrivare:
- Tavlan nollställs före provskott.
- När provskotten skjutits, byt till tävlingstavla och tävlingsserien kan börja.
- Kontrollappen förses med skyttens och skjutledarens (kontrollantens) namn och
klistras innan utskrift på pappret så att resultatet skrivs ut över lappen. Resultat skrivs
ut direkt efter avslutad skjutning.

http://fritzolsson.i16skytte.com

Resultatrapportering
Resultatkort och tavlor för kontroll skall vara arrangören tillhanda senast 2006-06-08.
Resultatkorten kan skickas med vanlig postgång eller elektroniskt. Resultatkort finns bifogade
med inbjudan och elektroniska resultatkort finns att ladda ner på tävlingens hemsida.
Arrangören uppmanar föreningarna att redovisa elektronsikt för en snabbare rapportering.
Preliminära och slutliga resultatlistor kommer att finnas tillgängliga på tävlingens hemsida.
En tryckt resultatlista går att beställa i samband med anmälan för en kostnad av 60kr. Den
slutliga resultatlistan beräknas vara klar under juni månad.
Resultatkort och Tavlor för kontroll enligt nedan sänds till:
Fredrik Normann
f.normann@telia.com
Storegården 62B
433 51 Öjersjö

Tavelkontroll
Alla speglar och elektroniska/akustiska remsor med resultat lika med eller högre än följande
poäng insänds för kontroll. 300 m speglar får klippas till A4 storlek dock skall samtliga skott
finnas på spegeln. De som önskar sin tavla åter bifogar returporto och adress. Om tavlorna
inte sänds in sänks tillhörande resultat under gällande gräns.
Lagtävling:
Individuell:

Femmannalag
Tremannalag
GL Elit 247 p.

Innertian:

GL 56 242 p.
14 innertior

1215 p.
732 p.
GL 4 245 p. GL 3 241 p.
GL 1 230 p. GL 17 240 p.
GL 66 240 p. GL 70 235 p.

GL 2 237 p.
GL 15 235 p.

Resultatkort och Tavlor för kontroll skall vara arrangören tillhanda senast 2006-06-08

http://fritzolsson.i16skytte.com

Priser
De främsta deltagare i varje klass erhåller Fritz Olssons minnesmedalj (ca 25%) och
hederspris (ca 10%).
Högsta resultat oavsett klass erhåller inteckning i AB Fritz Olssons vandringspris till högsta
total resultat i tävlingen, se nedan. Vid lika resultat kallas skyttarna till särskjutning, om
möjligt på gemensam bana.
De främsta lagen erhåller priser samt inteckningar i respektive lagtävlings vandringspris, se
nedan.
I extratävlingen ”innertian” erhåller de främsta priser.

Vandringspriser
Individuellt: AB Fritz Olssons vandringspris
Om detta pris tävlas årligen vid Fritz Olssons tävling.
Den skytt som oavsett klass, under aktuellt år uppnår högsta resultat intecknar
vandringspriset. Vandringspriset erövras för alltid efter tre (3) inteckningar.
2006
2005
2004
2003

Peter Östling
Stefan Alesved
Tommy Öhman
Anders Brolund

F 21 skf
Karlstad-Ulvsby skf
Råneå skf
Ulvsby skf

Get Dressed
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STANDARD – STARTER – JUNIOR
OLYMPIC – SUPER - AIRRIFLE
NORDIC – NATIONAL - FIELD
Postridarensväg 11-19, 266 98 Hjärnarp
Tel: 0431-454247 - Fax: 0431-454357
info@monard.se
- www.monard.se
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248 p
249 p
250 p
250 p

Lagtävling A: AB Fritz Olssons vandringspris (Tennstonka)
Om priset tävlar föranmälda tremannalag oavsett klass. Priset skall vinnas tre (3) gånger i
följd för att bli ständig egendom.
2006
2005
2004

F 21 skf
Mönsterås skf
I 19 skf

735 p
738 p
737 p

Lagtävling B: AB DURGOs (Björn Andersson) vandringspris (tennfat)
Om priset tävlar femmannalag utan föranmälda skyttar (ej namngivna oavsett klass).
Priset erövras för alltid av föreningen efter fem inteckningar alternativt tre inteckningar i rad.
2006
2005
2004

F 21 skf
I 19 skf
I 19 skf

1225 p
1226 p
1236 p

Extratävling ”innertian”
Tävlas om att skjuta flest innertior
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

Stefan Ahlesved
Ingemar Månsson
Anders Brolund
Linda Strand
Arne Bergstöm
Torgny Sjöberg
Torgny Sjöberg
Anton Lindfors
Bo Wiqvist

Karlstad-Ulvsby skf
Helsingborg skf
Ulvsby skf
Mora skf
Härnösand skf
Strömsunds skf
Strömsunds skf
A8 skf
Kjula-jäder

Information och upplysningar
Fredrik Normann
Telefon: 031 – 71 47 445
Mobiltelefon: 0709 - 27 57 41
Mail: f.normann@telia.com
Hemsida: http://fritzolsson.i16skytte.com
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14 st
13 st
18 st
15 st
15 st
18 st
16 st
15 st
16 st

Fritz Olsson Korthåll
Allmänt
Tävlingen omfattar 25 skott liggande på 50 meter, med standardgevär enligt FSR:s regelbok.
Klassindelningar
Tävlingen omfattar klasserna: KL 11, KL 13, KL 15, KL 17, KL 1-KL 4, KL Elit, KL 56,
KL 66. Klasser med lågt deltagarantal kan komma att slås ihop.
Klass KL 11, KL 13 och KL 15 tillåts skjuta med stöd.

Lagtävlingar
Lagen tävlar om AB Fritz Olssons vandringspris.
Fritt antal tremannalag med föranmälda skyttar oavsett klass.
(Dock får skytt endast ingå i ett lag)

Anmälningsavgifter
Individuellt:

Samtliga klasser

= 100 Kr

Lagtävling:

Lagtävling tremanna

= 150 Kr

Anmälan
Anmälningslista, resultatkort samt kontrollappar till antal skyttar föregående år + 3 st finns
bifogade med inbjudan.
Övertaliga kontrollappar skall återsändas till arrangören i samband med anmälan. Ytterligare
kontrollappar beställs på nedanstående kontakt.
Anmälningsavgiften insättes i samband med anmälan på I16/Lv6 skf Postgiro 23 14 37 - 5.
Märk talongen med ”Fritz Olsson” och Föreningsnamn.
Anmälan görs senast 18:e Maj hos
Fredrik Normann
e-post: f.normann@telia.com
adress: Storegården 62 B
433 51 Öjersjö
telefon: 0709 – 27 57 41

http://fritzolsson.i16skytte.com

Tävlingsbestämmelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tävlingsperiod 19 maj - 3 juni 2006
Tävlingen skjuts på 50 m skjutavstånd.
25st tävlingsskott i liggande skjutsällning, KL11, KL13 och KL15 tillåts använda stöd.
Skjutningen föregås av obegränsat antal provskott.
Fri skjuttid.
Särskiljning vid lika resultat sker genom antalet skott av högst valör. Vid lika poäng
vinner den med flest 101, om lika antal 101 vinner den med flest 10 osv.
Ansvarig skjutledare (kontrollant) skall vara närvarande vid tävlingens genomförande
och vara väl förtrogen med tävlingsbestämmelserna.
Tävlingsskotten bokförs på resultatkortet och bestyrks av skjutledaren (kontrollanten).
Om anmälningsavgift ej erlagts före 2006-06-03 deltar anmälda skyttar ej i tävlingen.
Bestämmelserna i senast utgiven skytteregelbok (FSR) gäller där inget annat sägs.
Tävlingsarrangören är jury.
Provskott som av misstag skjuts mot egen tävlingstavla räknas och bokförs som
tävlingsskott.
Tavlor/Kontrollappar behålls i 4 veckor efter skjutning för eventuell kontroll.
Någon av nedanstående tavlor och förfarande skall nyttjas:

Pappspegel:
- Skjutning skall ske mot åtta (8) obegagnad internationell 50 m papperstavlor som
omfattar ringarna 1-101.
- På de sju (7) första tävlingstavlorna skjuts tre (3) skott/tavla och på den sista tavlan
fyra (4) skott. Om skott avlossas mot fel prick skjuts ett skott mindre mot
nästkommande tävlingstavla. Detta får ske högst tre (3) gånger. Minst två (2) skott
måste skjutas mot varje prick. Poängen på varje tavla samt totalsumma protokollförs
på resultatkort.
- Kontrollappen förses med skyttens och skjutledarens (kontrollantens) namn och
klistras före skjutningens början på tävlingsspegelns baksida, mitt för ring 10.
- Användning av klisterlappar på tävlingstavlor får EJ ske.
Tavlor med resultat som skall insändas för tavelkontroll, får inte tolkas av annan än
arrangören. Arrangören tolkar kulhål enligt praxis.
Elektronisk tavla med A4-skrivare:
- Tavlan nollställs före provskott.
- När provskotten skjutits, byt till tävlingstavla och tävlingsserien kan börja.
- Kontrollappen förses med skyttens och skjutledarens (kontrollantens) namn och
klistras innan utskrift på pappret så att resultatet skrivs ut över lappen. Resultat skrivs
ut direkt efter avslutad skjutning.

http://fritzolsson.i16skytte.com

Resultatrapportering
Resultatkort och tavlor för kontroll skall vara arrangören tillhanda senast 2006-06-08.
Resultatkorten kan skickas med vanlig postgång eller elektroniskt. Resultatkort finns bifogade
med inbjudan och elektroniska resultatkort finns att ladda ner på tävlingens hemsida.
Arrangören uppmanar föreningarna att redovisa elektronsikt för en snabbare rapportering.
Preliminära och slutliga resultatlistor kommer att finnas tillgängliga på tävlingens hemsida.
En tryckt resultatlista går att beställa i samband med anmälan för en kostnad av 60kr. Den
slutliga resultatlistan beräknas vara klar under juni månad.
Resultatkort och Tavlor för kontroll enligt nedan sänds till:
Fredrik Normann
f.normann@telia.com
Storegården 62B
433 51 Öjersjö

Tavelkontroll
Alla tavlor och elektroniska/akustiska remsor med resultat lika med eller högre än följande
poäng insänds för kontroll. De som önskar sin tavlor åter bifogar returporto och adress. Om
tavlorna inte sänds in sänks tillhörande resultat under gällande gräns.
Lagtävling:
Individuell:

Femmannalag
Elit
KL4, KL3, KL2, KL17 och KL15
KL13
KL56, KL66
KL1, KL11

1205 p
246 p
244 p
243 p
241 p
238 p

Resultatkort och Tavlor för kontroll skall vara arrangören tillhanda senast 2006-06-08

http://fritzolsson.i16skytte.com

Priser
De främsta deltagare i varje klass erhåller Fritz Olssons minnesmedalj (ca 25%) och
hederspris (ca 10%).
De främsta lagen erhåller priser samt en inteckning i lagtävlingsvandringspriset, se nedan.

Vandringspriser
Lagtävling korthåll: AB Fritz Olsson vandringspris.
Lagen tävlar om vandringspris för femmannalag oavsett klasstillhörighet.
Priset erövras för alltid av föreningen efter tre inteckningar.
2005
Ramselefors skf
1217 p
2004
Brönnestad skf
1214 p
2003
Krokeks skf
1215 p
2002
Ramselefors skf
1217 p
2001
Krokeks skf
1213 p

Information och upplysningar
Fredrik Normann
Telefon: 031 – 71 47 445
Mobiltelefon: 0709 - 27 57 41
Mail: f.normann@telia.com
Hemsida: http://fritzolsson.i16skytte.com

GES AB
Gunnar Elfving Skyttetjänst AB

Vår kvalitet och vårt pris är vår styrka

Det behöver inte vara dyrt med hög kvalitet!
Jämför den gärna med andra leverantörer och Du kommer att upptäcka att totalkostnaden
(målmaterielpriset + frakt) är den billigaste hos oss.

STARTAT AV SKYTTAR FÖR SKYTTAR
Du kan även göra din beställning på vår hemsida: www.skyttetjanst.se
Tele: 0176 – 20 82 80 Fax: 0176 – 20 82 81 E-mail: gesab@skyttetjanst.se

http://fritzolsson.i16skytte.com
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FRITZ OLSSON HEMMABANETÄVLING
Anmälningslista

Anmälningslista
Förening:__________________________________
Kontaktperson: _____________________________
Adress:____________________________________
Telefon:___________________________________
Epost:_____________________________________
OBS! Feltryck i inbjudan. Lagtävling på 50m är för ett föranmält 5-mannalag.
Skriv namn och klass på de skyttar som önskar deltaga. Sätt kryss för de tävlingar som varje
skytt önskar deltaga i. Vid flera lag ange med siffror vilken skytt som skjuter i vilket lag
Vi önskar deltaga i 300m Lagtävling A för fem ej föranmälda skyttar: _______________
Namn

Fortsättning nästa sida.

Klass

50m

5-mannalag 300m Innertian
(50m)

3-mannalag
(300m)

FRITZ OLSSON HEMMABANETÄVLING
Anmälningslista

Namn

Klass

50m

3-mannalag 300m Innertian
(50m)

Startavgiften insättes på I16/Lv6 skf PG: 23 14 37 – 5
Märk talongen med ”Fritz Olsson” samt Föreningsnamn
100 kr per skytt och start
100 kr för 3 mannalag
150 kr för 5 mannalag
Anmälan skickas senast den 18:e maj till
Fredrik Normann
f.normann@telia.com
Storegården 62B
433 51 Öjersjö

3-mannalag
(300m)

FRITZ OLSSON HEMMABANETÄVLING
Resultatrapportering 50 m

Förening:__________________________________
Kontaktperson: _____________________________
Adress:____________________________________
Telefon:___________________________________
Epost:_____________________________________

Namn

Klass

Ort__________ Datum_____________
För __________________ skf/gille.

_______________________________

Poäng

Antal
101

10

9

8

7

6

FRITZ OLSSON HEMMABANETÄVLING
Resultatrapportering 300 m

Förening:__________________________________
Kontaktperson: _____________________________
Adress:____________________________________
Telefon:___________________________________
Epost:_____________________________________

Namn

Klass

Ort__________ Datum_____________
För __________________ skf/gille.

_______________________________

Innertian Poäng

Antal
101

10

9

8

7

6

