
 

                                         STOCKHOLMS AMATÖR  

                                            FÖRENING  

                                                        INBJUDER  
                                         härmed till den nittioförsta 

                upplagan av tävlingen om  

                                                 RIKSSKÖLDEN  
                      Tävlingen äger rum på hemmaortens banor under  

                                   tiden Fredag 2/9 - Söndag 11/9 2011  

 

                                                Tävlingen omfattar:  

                    Individuell tävlan 20 skott liggande i klasserna G15 – G75  

               Samt KL11 – KL75. Skjutningen sker på Internationella tavlan  

                 

                                                         Lagtävlingar  

                           RIKSSKÖLDEN för föranmält lag om tre skyttar  

                                           som skjuter på 300 meter.  

                      LILLA RIKSSKÖLDEN för föranmält lag om tre skyttar  

                                          som skjuter på 50 meter.  

 

                      Anmälan skall vara tävlingskommittén tillhanda senast     

                                    !!! Måndag den 22 augusti 2011 !!!  

 

                           RIKSSKÖLDENS TÄVLINGSKOMMITTÉ  

                                            c/o Calle Wikstedt  

                                                   Box 32050  

                                           126 11 STOCKHOLM.  

                      Tel: 0171-446411          Mobil: 070-4382875  

                                  Mail: calle@riksskolden.com  

 



RIKSSKÖLDEN 
LILLA RIKSSKÖLDEN 
 
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
 
 

Tävlingen omfattar: 
 
5 provskott (6,5 mm), korthåll obegränsat antal provskott, och 20 skott i liggande ställning, 
markering efter varje skott. Samtliga GL-klasser skjuter på 300 meter, GL 13-15 med stöd. 
Samtliga KL-klasser skjuter korthåll på 50 meter, KL 11-15 med stöd. 
 
Tävlingen genomförs enligt bestämmelserna i SKYTTEBOKEN. 
 
Dessutom gäller: 
 

1. Skytt, som är förhindrad att tävla på hemmabana, får göra detta på annan bana. 
 

2. Ny tavla (spegel) skall användas. Klistra med genomskinliga klisterlappar. 
 

3. Kontrollapp skall anbringas bakom tavlans (spegelns) centrum för skjutning. 
 

4. Vid korthåll (50 m) skjuts högst tre (3) skott mot varje tavla (spegel). 
 

5. Inom en vecka efter sista tävlingsdagen skall protokollen insändas till 
tävlingsledningen (se nedanstående adress). 
 

 
6. Tavlor och speglar med höga poäng, som skall bli föremål för tavelkontroll, kommer 

tävlingskommittén att begära in. Skicka alltså inga tavlor förrän Tävlingskommittén 
hör av sig. 
 

7. Om tavlor med elektronisk markering används, fästs kontrollappen innan serien 
påbörjas vid remsan, och över skarven sätts stämpel eller tävlingsledarens signatur. 
 

8. Tävlingsresultaten publiceras i SVENSKT SKYTTE. Fullständiga resultat 

och prisfördelningslistor kommer att sändas till varje deltagande förening. 

 

9. Ring eller skriv till tävlingssekreteraren om Du har frågor eller funderingar eller 
            önskemål. 
 
Rikssköldens Tävlingskommitté önskar lycka till ! 
 
Rikssköldens Tävlingskommitté 
c/o E.W 
Box 32050 
126 11 STOCKHOLM 
 

Telefon: 0171-44 64 11  Mobil 070-4382875 

 

info@riksskolden.com 

anmalan@riksskolden.com 

 

mailto:info@riksskolden.com
mailto:anmalan@riksskolden.com

