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Gevärssektionen inbjuder till 

KOMBON 
 

 

I tävlingen ”Kombon” skjuter skyttarna en omgång luftgevär och en omgång korthåll.  

 

Anmälan sker genom resultatrapportering. Var noga med att skriva kontaktperson och 

kontaktuppgifter till ansvarig person i föreningen.   

 

Tävlingen är avgiftsfri.  

 

Tävlingsplats:  Hemmabana 

 

 

Tävlingsdagar:  Luft inrapporteras senast 26 april,  

 korthåll inrapporteras senast 5 juli 

  

 

Program:  2 omgångar luft á 30 tävlingsskott. Resultat i decimal.  

 2 omgångar korthåll utomhus á 30 tävlingsskott. Resultat i heltal.  

 Samtliga resultat räknas ihop i resultatlistan.  

 

Klassindelning: Ungdom 13-20 år; 

 

 Klass A skjuter sittande med stöd på luften, 

  liggande med stöd på korthåll 

  

Eller  

 Klass B skjuter stående på luften, 

  liggande med rem på korthåll 

  

 Senior 21-54 år; 

 

 Klass C skjuter sittande med stöd på luften, 

 liggande med stöd på korthåll 

  

Eller 

 Klass D stående på luften, 

 liggande med rem på korthåll 
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      Veteran 55 år och uppåt; 

 Klass E skjuter sittande med stöd på luften, 

 liggande med stöd på korthåll 

  

Eller 

 Klass F stående på luften, 

 liggande med rem på korthåll 

 

Tänk på:   Klasserna gäller från det året man fyller. 

Dubbelstart är inte tillåtet. 

  I veteranklasserna finns möjligheten på korthållet att skjuta vid bord.  

   

 

 

Prisutdelning: Hederspriser delas ut till de främsta i varje klass. Utdelningen sker i 

samband med korthåll liggande på SM. Ej avhämtade priser skickas med 

post.  

 

 

Inrapportering: Resultat rapporteras in till följande mail: skyttekombon@gmail.com 

  Vid resultatrapportering ange födelseår och klass A – F.  

  

Frågor:   Ställs via mail till skyttekombon@gmail.com eller till gevärssektionens 

korthållsansvarig Agnes via telefon 0768402492  
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