
Inbjudan skytteligan 2012
tvåmannalag Nordiska programmet

Inbjudan till skytteligan för tvåmannalag 
i klasserna G2,  G3, G4, GE, G56, G66, 
G70 och junior.
Övriga skyttar kan skjuta i närmaste klassen. 
Programmet: 
blir Nordiska Mästerskapsprogrammet 3x5 
+ grunnlag, tiderna blir också som i Nord-
iska. 1 liggserie, 1,5 min, 1 knäserie, 2 min 
samt en ståserie på 3 min följt av en grunn-
lag på 5 min. Före dessa omgångar obegrän-
sat antal provskott under en tid av 3 min.

Laget kan bestå av skyttar från olika klasser 
och från olika föreningar, skytt som ej finner 
någon kamrat att skjuta med, anmäler sig till 
en pool där vi lottar ihop skyttarna under 
eget påhittat lagnamn.

Varje division ska i möjligaste mån inne-
hålla 6 st lag så det blir 5 omgångar som 
skjuts, alla lag i en division möter varandra 
en gång. 

Lagen placeras så tillvida att innehåller 
laget elitskyttar så får de skjuta i högsta 
serien, är det en elit och en klass 4 skytt så 
blir det serien under elitskyttarna osv. 

Aktivitetskort så klart!

 Genomförande!
  omg 1  Rapporteras senast  15 maj
  omg 2  Rapporteras senast  30  maj
  omg 3  Rapporteras senast  15 juni
  omg 4  Rapporteras senast  30 juni
  omg 5  Rapporteras senast  10 juli obs datumet

  Resultaten skickas per mail till ingemar@sisu.o.se resultat som inte är inne 
 senast kl 24.00 sista dagen räknas som walk over.

Ettan i resp div  vinner guldplakett , tvåan i 
dito div får silverplakett, trean bronsplakett.
 
I år är det inget krav att skjuta skytteligan 
för att kunna kvalificera sig till NM.
Det är glädjen att få skjuta i hop med 
någon och tävla mot andra som ska vara 
drivkraften. 

För att göra det lite jämnare så får 
klass 2 20 poäng 
klass 3  12 poäng 
klass 4      8 poäng
klass 55  10 poäng
klass 65 12 poäng 
klass 70 20 poäng 
klass jun 15 poäng födda 1992 el sen 
  ej elitskytt i banskjutning
och det gäller en hel omgång 3x5 + grunnlag. 
Allt skjuts från 300 meter.

Anmälningsavgift 100 kr per lag,  som 
anmäles och skytt som inte har någon skyt-
tekamrat anmäler sig till skyttepoolen, där 
man lottas ihop med skytt, kostnad 50 kr.
Resultat: Publiceras på
www.skyttesport.se -www.shooter.nu 
www.skytteplanket.se
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Kostnad 100 kr/lag eller 50 kr/individuell start betalas in på postgiro 497 65 10 - 0 i samband med anmälan

Skriv lagnamn på inbetalningen, anmälan skall vara poststämplad senast den 5 maj

Info! Ring 010 - 476 41 40 eller maila ingemar@sisu.o.se 
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