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REGLEMENTE JUNIOR & SENIOR LANDSKAMP KORTHÅLL 

 
1. GENERELLT 

Arrangör: Tävlingen alternerar mellan Danmark och Sverige. Respektive nation 
arrangerar landskamp vartannat år, Danmark jämna år, Sverige ojämna år. 

 
Inbjudan: Arrangören sänder ut inbjudan senast 2 månader före tävlingen och anger då 
tävlingsdatum samt plats för tävlingen. Program mm för tävlingen sänds till de 
deltagande nationerna senast 1 månad före aktuell tävlingsdag. Följande skall inbjudas: 
Danmark, Sverige (Norge och Finland). 

 
Deltagare 
Junior: Respektive nation deltager med 6 ställningsskyttar som inte får vara äldre än 25 
år under det kalenderår som tävlingen genomförs. 
Senior: Respektive nation deltager med 12 skyttar, med följande uppdelning  
 6 ställningsskyttar, 3 liggandeskyttar och 3 liggande veteranskyttar, 55 år eller äldre 
under det kalenderår som tävlingen genomförs.  
 
Senast 20 dagar före tävlingen sänds en sammanställning över deltagare och ledare till 
det arrangerade landets skyttekansli (motsv.) 
 
Tävlingsmöte: I direkt anknytning till tävling hålls ett ledarmöte med representanter 
från Sverige och Danmark (i förekommande fall även Norge och Finland). Vid detta 
möte utvärderas tävlingsregler m.m. Kontakt i övrigt sker med email. Vid behov kan 
dock möte sammankallas enligt särskild överenskommelse. 

 
2. LANDSKAMP KORTHÅLL, INDIVIDUELLT OCH LAG 

Landskampen genomförs på två dagar (lördag-söndag). Ankomst bör ske vid fredag 
lunch. Lördagen genomförs individuell tävling och söndagen lagtävling.  
Liggande- och ställningsskyttar följer samma tidsprogram. 
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Individuellt program 
  

      Ställningsskytte jun + sen      Liggande sen + vet  
Omgång 1   Grundomgång 
      10 liggande               20 skott liggande  
      5 stående 
      5 knästående 
       
Tid: 25 min, föregånget av fritt antal provskott under 6 min. 
 
Omgång 2   Kvartsmatch           Liggande sen + vet   
      10 liggande           30 skott liggande 
      10 stående 
      10 knästående 
       
Tid: 60 min inklusive fritt antal provskott före varje skjutställning. 
 
Omgång 3  Final ställning           Final liggande 
       
     5 liggande, 5 min          5 liggande, 5 min 
     5 knästående, 5 min         5 liggande, 5 min 
     5 stående, 1 min per skott       5 liggande, 1 min per skott 
      
Provskott: Fritt antal provskott under 6 min. 
Finalerna genomförs separat för juniorer och seniorerna 
 
Förberedelsetid före varje omgång är 3 min. 
 
Lagtävling 
 
Junior: Lagen består av 6 skyttar högst 25 år under tävlingsåret. Tävlingen genomförs som 
kvartsmatch i stafettform (skjutprogram enligt ovan). Deltagande nationers två främsta 
skyttar i den individuella tävlingen placeras i skjutlag 3. 
De två näst bästa i skjutlag 2 och resterade två i skjutlag 1.  
De 5 bästa resultaten räknas som lagresultat. 

 

Senior: Lagen består av 12 skyttar, 6 ställningsskyttar, 3 liggandeskyttar och 3 

veteranskyttar. Tävlingen genomförs som kvartsmatch i stafettform (skjutprogram enligt 

ovan). Deltagande nationers två främsta ställningsskyttar och de två främsta 

liggandeskytten i den individuella tävlingen placeras i skjutlag 3. 

De fyra (2+2) näst bästa i skjutlag 2 och resterade fyra (2+2) i skjutlag 1. 

De nio (9) bästa resultaten räknas som lagresultat. De fem (5) bästa ställningsreslutaten 

plus de två (2) bästa liggandereslutaten och de två (2) bästa veteranresultaten. 
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3. SÄRSKILJNING 
Särskjutning om mästerskap individuellt. 
Om två eller flera skyttar på samma poängsumma, skall det skjutas isär, om de tre 
första platserna (medaljerna). 

    Ställningar: 
1 skott stående - skjuttid 1 min/skott tills särskiljning sker.  Decimaltolkning.  
Liggande: 
1 skott liggande - skjuttid 1 min/skott tills särskiljning sker. Decimaltolkning. 

 
Resultat vid särskjutning gäller för inplacering i resultatlistan. Övrig rangordning sker i 
första hand efter resultat i sista omgången, i andra hand efter antal tior, nior osv. för alla 
65 skotten. 

 
Placering i mästerskapet vid lagskjutning. 
Vid lika poängsumma i lagskjutningen, går det lag före som har det bästa individuella 
resultatet, därnäst det näst bästa osv. 
Är även detta lika, betraktas lagen som lika och delar placering. 

  
 
4. ÖVRIGA REGLER 

Om skytt har för många skott på sin tavla och inte själv orsaka det ska omskjutning av 
aktuell serie ske.  
Skytten kan inte få högre eller lägre poäng än bästa eller sämsta resultatet från den 
aktuella serien. 

 
Vapen, ammunition, klädsel och övrig skytteutrustning får användas av skyttarna i 
enlighet med sin egen nations reglemente. 

 
Tavlor: När landskampen avgörs i Sverige används internationell tavla för 50m skytte 
och när landskampen avgörs i Danmark används dansk nationell 50 m-tavla. 

 
Kommandon: Arrangerande lands kommandon används under tävlingen. 

 
Skjutställningar: I knästående skjutställning gäller internationella regler (ISSF). 

 
Jury: Juryn består av 2 (två) ledare från varje land. Ordförande i juryn är det 
arrangerade landets representant. Han har utslagsgivande röst vid lika röstetal. 
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5. PRISER 
Priser (Premier): Prisbordet, med medaljer och vandringspris, skall vara uppdukat före 
tävlingens början. Direkt efter avslutad banskjutning skall medaljutdelning ske i 
anslutning till tävlingsplatsen. Respektive vinnares nationalsång skall spelas i samband 
med medaljutdelningen. Segerpall skall alltid användas. 
Medaljer: Guld, silver och bronsmedaljer i individuell- och lagtävlan, med långa band i 
arrangörslandets färger.  
Medaljerna skall graveras varvid tävlingsplats, årtal samt tävlingsgren skall framgå: 
(Ex: Trollhättan, Sverige 2005 korthåll). På lagmedaljer tillkommer "Lag" ("Hold").  
OBS samtliga lagskyttar 12 seniorer och 6 juniorer skall erhålla medalj. 
 
Vandringspris i lagtävlingarna.  
I lagtävlingarna skall det finnas vandringspris. Vandringspriset är ständigt vandrande 
och förvaras av vinnande land. Vinnande land ansvarar för att priset tas med till 
nästkommande års tävling. 
 
Junior: Vandringspris i silver är uppsatt av Skytte UO 2008 och utdelas i 
juniotrlagtävling. 
Senior: Vandringspris i silver är uppsatt av FSR 2008 och utdelas i seniorlagtävling. 
 
Gåvopriser. 
Varje deltagande land ska tillhandahålla 9 gåvopriser,  
värde ca 500 kr/styck. 
 

6. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
Öppningsceremoni: Under invigning/öppning skall deltagande lag stå uppställda 
iklädda respektive nationsdräkt. Lagen skall ställa upp tillsamman med sina lagledare. 
Under invigning/öppning skall respektive deltagande nations flagga hissas under det 
att respektive lands nationalsång spelas. Deltagarna skall vid hissandet av 
nationsflagga och vid spelandet av nationalsångerna vara vända mot flaggorna.  

 
Social samvaro: Det skall arrangeras en lättsam social samvaro på fredagskvällen. Efter 
lördagens prisutdelning skall bankett arrangeras för samtliga deltagande. 
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7. RESULTATREDOVISNING 
Arrangören skall eftersträva god resultatredovisning på plats samt på hemsida.  
På hemsida bör också förhandsinformation finnas. 
 

8. REGELAVVIKELSER 
Om tävlingen måste genomföras på ett sätt som markant avviker från detta 
reglemente, skall deltagande länder meddelas detta i god tid. 
 

9. NÄSTA ÅRS TÄVLING 
Tid och plats för nästa års tävling skall meddelas vid lagledarmötet.  

 
 
 
Reglementet reviderat och fastställt vid lagledarmöte Vingstedt, Danmark 2018.08.17 
 
Magnus Gustafsson 
Erik B Laursen 




