SVENSKA DAGBLADETS

91:e riksskyttetävling på hemmabanor
Tävlingsperiod 1-9 juni 2013
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.

Viktigt!
Alla resultat skall vara inrapporterade före den 10 juni kl. 17.
Anmäl era deltagare och rapportera även skjutna resultat via webbformulär på
http://svdskytte.se/
Rekryteringspris i 6,5 från Herr Ola Olsson på 5000 kr till den förening som samlar flest poäng. För
varje deltagare i klass G 15 och G 17 erhålls 5 poäng, för deltagare i övriga klasser erhålls 1 poäng.
Endast de som fullföljt tävlingen räknas.
6,5
25 skott i liggande skjutställning från 300 meter. Klass 15 får skjuta med stöd.
Skjuttid 60 minuter inklusive max 6 provskott.
Individuell tävling klassvis
Föreningslagtävlingar: Huvudlagtävling, Medaljlagtävling, Tremannalag, Ungdomslag, Rekryteringstävling

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.
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: Riksskytteexpeditionen, Norrköpings Skyttegille, Skolgatan 37, 602 25 Norrköping, telefon 011-12 02
84 (telefonsvarare) eller Torbjörn Andersson tel. 0125-506 87,
e-post: torbjorn.andersson@ostgotaskytt.se
• Det är endast tillåtet att skjuta under tävlingsperioden 1 - 9 juni!!!
• Anmälan skall vara Norrköpings skyttegille tillhanda senast tisdagen den 21 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 15 och G 17
60:•
Övriga klasser
110:• Anmälan av Lag: Huvudlagtävlingen (Divisionslagtävlingen), Tävlingens tremannalagpris,
Ungdomslagtävlingen. Ingen avgift för lag.
• Kontrollappar sänds ut efter anmälan.
• Alla resultat skall vara inrapporterade före den 10 juni kl. 17.
• Antal skott av respektive valör skall rapporteras.
• Tavelkontroll (se sidan 10). Tavlorna skall vara Norrköpings skyttegille tillhanda senast torsdagen den 13
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, 011-39 31 17, 070-545 93 15
• Det är endast tillåtet att skjuta under tävlingsperioden 1 - 9 juni!!!
• Anmälan skall vara Krokeks skytteförening tillhanda senast tisdagen den 21 maj.
• Avgifter sätts in på bankgiro 5661-7871, Krokeks skytteförening. Ange alltid föreningsnummer vid
betalning.
• Föreningsavgift
20:• KL 11 - 17 + Ö
60:• Övriga
110:• Lag
180:• Lag skall bestå av 5 föranmälda skyttar i valfria klasser. Klass Ö undantagen. Anmäl gärna en reserv.
(Observera gäller endast korthåll.)
• Kontrollappar och resultatrapporteringslista sänds ut efter anmälan.
• Alla resultat skall vara inrapporterade före den 10 juni kl 17.
• Antal skott av respektive valör skall rapporteras.
• Tavelkontroll (se sidan 10). Tavlorna skall vara Krokeks skytteförening tillhanda senast torsdagen den 13
juni.
• Anmälan och fullständig resultatlista på Internet: http://svdskytte.se Priser sänds ut i oktober. Frågor om
priser skickas till priser@svdskytte.se. Eventuella anmärkningar på priser, eller utebliven prisleverans,
måste ske senast 15 november.

2

Josefine Karlsson - Ung Eldsjäl
I år pryds Svenska Dagbladets medalj av Josefine Karlsson, ett val som
Josefine själv beskriver som otippat. ”De ledare som väljs till medaljen
brukar ju mestadels vara äldre som varit med ett tag”, men konstaterar
samtidigt att hon faktiskt hållt på med skyttet i närmare 2/3 av sitt liv.
Det första styrelseuppdraget låg dock utanför skyttet. De tre systrana
JOsefine, THerese och MArielle bildade med stöd av sina föräldrar
JOTHMA Hönsfarm, och som äldsta syster tog Josefine hand om
ordförandeklubban.
-Det finns protokoll kvar från den tiden, med statistik över hönornas vikt,
hur många ägg som såldes till dagiset och hur vi åkte runt och köpte olika
hönor av olika raser, berättar Josefine när solen skiner in på henne där vi
sitter i ett växthus utanför Värnamo och njuter av den första vårdagen.
(Slätmon utanför Kisa i Östergötland har via studier i Stockholm lett till
jobb i Värnamo.)
Som 11-åring ramlade hon in till Kisas sportlovsskytte, och där fastnade hon. Hon beskriver sig själv som en
trädklättrande pojkflicka, och det lite ”grabbiga” skyttet passade henne. Pappa Gunnar hoppades att de tre
döttrarnas skytteintresse skulle leda till jaktsällskap, men Josefine gick en annan väg.
Föreningen blev till förbund när hon under högstadiet tog platsen som grenledare för luftgevär, och den byttes
några år senare till utbildningsledare i Östergötlands Ungdomsskytteförbund.
-Förbundet blir viktigt när man kommer från en mindre förening. Vi arrangerade läger utan skytte, enbart för
att lära känna varandra. Skytteresultat var inte det viktiga, för oss var det att alla skulle vara med, och våra
idéer har alltid haft stöd av Bosse Ohlsson och Inge Edman. Vi fick även vara med och arrangera Skol-SM och
SM där vi fick fria händer och förtroende.
Under gymnasiet, när en del tid ägnades åt pendlande mellan hem och skola, tog ledarrollen över.
-Jag var inte tillräckligt bra som skytt, men trivdes för bra, och att jobba som ledare och i styrelse är lika
drivande för mig.
När sen Per Joehns drog igång den första Ungdomskonferensen i Eksjö hände något. Där träffades ett gäng
som kanske inte var några toppskyttar, men som drevs att jobba för skyttet. Flera av dessa ingick sedan i den
Ungdomssektion som bildades, och som Josefine var ordförande för 2008-2011. Familjen har fått stå ut med
en del konstiga val, till exempel har årsmöten fått gå före släktträffar. Inte har de fått se henne så särskilt
mycket under sommartid heller. Nio somrar i rad har Josefine lagt fyra semesterveckor på det stora
idrottslägret Stadium Sports Camp i Norrköping. Inte många förstår det valet.
– Men det är den bästa semestern man kan ha! Du får leva i en bubbla med människor som liknar dig själv. I
skyttet har vi genomgående haft ledare som ser allas behov. Barnen kan komma helt utan förkunskaper och
utrustning, och för oss ledare handlar det om att göra just den veckan till barnets allra bästa sommarvecka. Vi
får ta hand om allt från barn som är hemifrån för första gången, och kanske brottas med viss hemlängtan, till
14-åringen som vill våga säga hej till söta tjejen från Dansgänget, vi får se dem växa.
Skyttet var i år bland de första idrotterna som fick sina platser fulltecknade, och förtvivlade föräldrar ringer och
frågar om platserna verkligen är slut.
– Jag kommer sakna det i sommar, men nu är det dags att göra något annat. 19-åriga Malin Svahn tar över
ansvaret, och själv kommer jag renovera mitt nyss inhandlade sommarhus hemma i Slätmon.
Men ska hon själv skjuta tävlingen i år? Med ett leende på läpparna suckar hon:
– Jag skjuter ju bara en tävling om året (ett vandringspris hemma i Kisa), men jag måste väl nästan det?
Klart hon måste det, och jag kan till och med låna ut min bysse så hon kan delta från 300 m också.
Liselott Danielsson
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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 skall 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 skall 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.

Klassindelning
Tävlingen omfattar klasserna G 70, G 65, G 55, G Elit, G 4, G 3, G 2, G 1, G 17 och G 15.

Lagtävlingar
Observera inga lagavgifter i någon lagtävling.
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 skall vara namngivet i förväg och ersättare kan inte anmälas.

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

Tävlingens tremannalagpris
Lag skall vara namngivet i förväg och ersättare kan inte anmälas. Priset erövras för alltid med tre segrar.
Karlstad-Ulvsby och F 21 har två inteckningar, I 2 har en inteckning.

Ungdomslagtävlingen
Lag skall vara namngivet i förväg och ersättare kan inte anmälas. Obegränsat antal lag om tre skyttar ur
klasserna G 15 och G 17 får anmälas till ungdomslagtävlingen om SkytteUO´s minnespris. Skyttarna skall vara
anmälda i den individuella tävlingen. Om detta pris tävlas år 2010 - 2014. De främsta föreningarna erhåller
poäng från 10 till 1 och den förening, som på fem år når högst poängsumma, vinner priset. Efter tre års
tävlingar har Loos 30 och Storfors 22 poäng. De främsta lagen får vid varje års tävling hederspris. Det främsta
lagets skyttar tilldelas medalj i förgylld brons.

Herr Ola Olsson’s rekryteringspris
5000 kr till den förening som samlar flest poäng. För varje deltagare i klass G 15 och G 17 erhålls 5
poäng och för deltagare i övriga klasser 1 poäng. Endast de som fullföljt tävlingen räknas. Vid lika
poäng väger poäng i ungdomsklasser tyngst.

4

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.

Anmälan
Anmälan sker helst på hemsidan http://svdskytte.se (följ anvisningar på sidan) eller på utsända blanketter
(blanketter skickas bara ut till föreningar som anmälde och resultatrapporterade via post förra året) senast
tisdagen den 21 maj samtidigt som avgifterna sätts in på plusgirokonto 7 98 35-5, Norrköpings Skyttegille.
Ange föreningsnumret som finns på anmälningsblanketten vid insättning.
Om ni anmäler på blankett: Antalet skyttar i olika klasser och anmälningsavgifter anges på därför avsedd
anmälningsblankett, varav föreningen behåller ett ex. Skyttarnas namn anmäls på deltagarblanketten, varav
ett ex sänds in och ett ex behålls. Listorna anger vid utsändandet de skyttar från resp. förening, som deltog i
tävlingen 2012. Föreningen anger med kryss vilka av de tidigare deltagarna, som deltar även i år. Ändra också
ev. ny klasstillhörighet och kryssa också för de skyttar, som tillhör föranmälda lag. Anmäls fler än ett
divisionslag, eller ett ungdomslag, så sätt siffran ”1” i lagkolumnen för förstalaget, 2 för andra laget o.s.v.
Skyttar som inte är med på deltagarblanketten, textas nedtill på listan.
Ange telefonnummer, helst mobilnummer, till kontaktpersoner på anmälningslistan.

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

Markering
Markering med visat läge och klistring skall ske efter varje skott. Klisterlapparna skall 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. skall rapporteras. Kontrollera att antalet införda skott
är 25 och att summan stämmer.
Rapportera via Internet eller på papper. Om rapporten sker på papper skall tävlingsledaren/kontrollanten
signera rapportbladen som bevis att införda resultat är riktiga.
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 skall sändas in automatiskt, se sidan 10, rubriken tavelkontroll.
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Några bilder på skyttar från förra året

Bernt Andersson, Götlunda
vann klass 65 i korthåll med 244
poäng.
Victoria Wilhelmsson Nässjö
ensam om att skjuta fullt i
korthåll.

Alexandra Klåvus Skultuna blev
2:a i G17 med 244 poäng.

Henry Lindström I 19/A 9 Boden
vinner G 55 med 248 poäng

Hans Karlsson Skyllberg vann
klass 3 på korthåll med 246 p
och gjorde även ett bra resultat
på 300 m med 245 poäng

Magnus Sträng Arboga sköt 249
och vann klass K Elit

Össjö vann lagtävlingen i division 2 i korthåll. Philip Knutsson, Hampus Bokelund, Hampus Jensen, Fredrik
Thulinsson och Marie Jannesson ingick i laget.
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Elektronisk/akustisk tavla
Skriv ut på remsa/papper. Ange skyttens namn, tävlingens namn, redovisa provskott och alla tävlingsskotten.
Tävlingsledare och en kontrollant skall intyga resultatet genom underskrift på arken. Utskriftsarken insändes
vid kontroll.

Skott mot fel tavla
Tävlingsskott mot annan skytts tavla bestraffas med två poängs avdrag på felskjutet skotts valör. Skott mot
orätt EL/AK-tavla må 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, må 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, ej heller 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 skall
rapporteras av skyttens egen förening.

Resultatrapportering
ALLA resultat skall vara oss tillhanda senast måndagen 10 juni kl. 17, se sidan 10.
Alla resultat skall rapporteras med tioettor, tior, nior osv.
De som endast rapporterat muntligt skickar även in resultatrapporteringslistan till Norrköpings skyttegille,
poststämplad senast 10 juni. Om ni rapporterar på internet och inte får någon kvittens så ring oss. Lagresultat
behöver inte anges, de räknas ut av vår dator om föranmälda lagskyttar anmälts på rätt sätt.

Tavelkontrollen
Alla tavlor och EL/AK-remsor med resultat lika med eller högre än poängen på sidan 10 sänds till Norrköpings
skg för kontroll. Dessutom kommer vi att begära att ett antal slumpvis utvalda föreningar ska sända in samtliga
sina tavlor för kontroll.
Tavlorna skall vara Norrköpings skg tillhanda senast torsdagen den 13 juni.
Skyttens namn, klass och poäng samt föreningsnummer skall 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.
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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 70, 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 1995 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.

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 den speciella Sv. Dagblads-medaljen (försilvrad
brons) till bästa hälften i varje klass. I klass KL Ö utdelas inga hederspriser, istället kommer dels bästa hälften
av deltagarna och minst hälften av antalet startande i respektive förening (avrundat nedåt) få SvD-medaljen.
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.
Eventuella anmärkningar på priser, eller utebliven prisleverans, måste ske senast 15 november.
Frågor om priser skickas till priser@svdskytte.se

Anmälan
Anmälan sker till Krokeks skf på hemsidan http://svdskytte.se, eller på utsända blanketter (blanketter skickas
bara ut till föreningar som anmälde och resultatrapporterade via post förra året) senast tisdagen den 21 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.
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 c/o Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10, 618 95 Stavsjö.
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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. Skott på fel
tavla antecknas på rapportlistan.

Elektronisk/akustisk tavla
Skriv ut på remsa/papper. Ange skyttens namn, tävlingens namn, redovisa provskott och alla tävlingsskotten.
Tävlingsledare och en kontrollant skall intyga resultatet genom underskrift på arken. Utskriftsarken insändes
vid kontroll. Kontrollappar skall inte användas (anges vid anmälan).

Resultatrapportering
ALLA resultat skall vara oss tillhanda senast måndagen 10 juni kl. 17 se sidan 10. Alla resultat skall rapporteras
med summa samt antal tioettor, tior, nior osv. Om ni endast rapporterat muntligt skicka även in en kopia
poststämplad senast 10 juni.

Tavelkontroll
Alla tavlor och el/ak papper med resultat lika med eller högre än poängen på sidan 10 sänds till Krokeks skf för
kontroll. Dessutom kommer vi att begära att ett antal slumpvis utvalda föreningar ska sända in samtliga sina
tavlor för kontroll.
Tavlorna skall vara Krokeks skytteförening tillhanda senast torsdagen den 13 juni. Skyttens namn, klass och
poäng samt föreningsnummer skall 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 skall känna väl till tävlingsbestämmelserna. Tävlingsledare eller av honom utsedd kontrollant
skall närvara under hela skjutningen.
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OBSERVERA!! Obligatorisk Rapportering:
ALLA resultat (även för de som fått förhinder att delta) skall vara inrapporterade till oss före måndagen den 10
juni kl. 17
Vad skall rapporteras:
1. Föreningens nummer (finns på utsända anmälningslistor) samt föreningens namn.
2. Namn och telefon på den som rapporterar
3. Summa resultat samt antal tioettor, tior, nior etc. för alla deltagare
Ni kan rapportera på tre sätt (helst Internet):
1) Internet från lördag 2 juni till måndag 10 juni kl. 17 till: http://svdskytte.se
2) Telefon endast söndag 10 juni mellan klockan 19 och 21 eller
måndag 11 juni mellan klockan 15 och 17.
Ring på 011-39 31 17 eller 011-39 32 90
Preliminär och slutlig resultatlista kommer att finnas på http://svdskytte.se

TAVELKONTROLL
Om poängen är lägst nedanstående skall tavlorna skickas in för tavelkontroll

6,5
G Elit 247 p.
G4
245 p.
G3
243 p.
G2
240 p.
G 55 245 p.
G 65 241 p.
G 70 240 p.
G1
236 p.
G 17 238 p.
G 15 242 p.
Även tavlor från skyttar som ingår i lag med minst nedanstående poäng skall skickas in
DIV I 730 p.
DIV II 690 p.
UNGD 708 p.
Tävlingens tremannalag 730 p.

Korthåll
KL Elit 246 p.
KL 4
244 p.
KL 3
242 p.
KL 2
240 p.
KL 1
234 p.
KL 55 241 p.
KL 65 238 p.
KL 70 235 p.
KL 17 241 p.
KL 15 244 p
KL 13 242 p.
KL 11 238 p.
Även tavlor från skyttar som ingår i lag med minst nedanstående poäng skall skickas in
DIV 1 1210 p. DIV II 1195 p. DIV III 1190 p
Skicka bilder (med hög upplösning) på skyttar och gärna texter om skyttarna till Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen
10, 618 95 Stavsjö eller bilder@svdskytte.se för publicering på hemsidan eller i Svensk Skyttesport.

timstardesign.se
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