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Stålboda alliansen bjuder intill 
träning/figurskjutning på Stålboda A-
banan Kungsängen den 17 januari 

 
 
Träningen kommer att genomföras med beaktande av regler och 
rekommendationer kring Covid-19 från myndigheter och SvSF.  
Vilket innebär: 

• Att du som skytt har ansvar för att inte delta om du är sjuk. 

• Att du som skytt ansvarar för din egen riskbedömning av deltagandet. 

• Att publik inte är välkomna. 

 
Vem kan 
Delta: Alla som har ett repetergevär med dioptersikte eller kikarsikte kan i 

princip delta. Begränsningen sätts utav vilken kaliber som får 
skjutas på A-banan på Stålboda och Regler för deltagande i 
Nationellt skytte Gevär Fält och Fält Kikarsikte med undantag för att 
Gevärsskyttekort och Tävlingslicens inte är ett krav på 
figurskjutningarna.  

  
 Kikarskyttar - Förutom ett gevär med inskjutet kikarsikte behöver du 

33 stycken patroner och en tabell som visar hur du behöver skruva 
på ditt kikarsikte för att träffa målet på avstånd mellan 300 meter 
och 600 meter 

 
 Diopterskyttar - Förutom ett gevär med inskjutet dioptersikte 

behöver du 33 stycken patroner och en tabell som visar hur du 
behöver skruva på ditt sikte för att träffa målet på avstånd mellan 
300 meter och 600 meter 

 
Anmälan: Föranmälan senast den 15 januari via denna länk 

https://forms.gle/ti55ynngAGgv1PTGA  Bekräftelse med när du 
ska skjuta och markera kommer att skickas via mejl på lördag den 
16 januari. 

 
Samlings- Stålboda A-banan, markörgraven, Kungsängen i Upplands Bro 
plats: kommun. E18 avfart 150 mot Livgardet. 
 
Avgifter: 50 kr för samtliga klasser 
 För swish är det ett tillägg på 2 kr och avgiften sätts in på nummer 

123 042 4077. 
 Det går också att sätta in avgiften samtidigt med anmälan på Pg 5 

73 11 - 3 Bromma-Solna skf. 
 Obs! Kontantbetalning är inte möjlig. 
 

https://forms.gle/ti55ynngAGgv1PTGA
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Markering: När du inte skjuter deltar du i markeringsarbetet genom att antingen 
skriva protokoll, klistra tavlor eller markera med markörspaden.  

  
Tänk på att hela arrangemanget bygger på att deltagande skyttar är 
med och hjälper till med att duka, markera, skriva protokoll, klistra 
och duka av. Var uppmärksam på den eller de uppgifter som du 
tilldelas i bekräftelsen dagen innan skjutningen.  

 
Program: Träning/figurskjutning mot 5 stationer som inleds med 3 provskott 

på 300 meter. 
 
Klasser: GFU(13-15-17), GF1, GF2, GF3, GF4, GFElit, GF55, GF65, GF75, 

GFKi, GFKiN och GFKIS. 
 
  GFKIN är klassen för nya kikarskyttar som är med för att pröva och 

lära sig som har en skjuttid på 90 sekunder, GFKI är för erfarna 
kikarskyttar som har en skjuttid på 50 sekunder och GFKIS är för 
erfarna kikarskyttar som skjuter minst en station i knästående 
skjutställning. Tillåtna stöd för dessa kyttar är höga benstöd, två-
delad skjutkäpp och remstöd, inga andra stöd är tillåtna. 

 
Övnings-  
ledare: Utses av ansvarig förening inom Stålboda alliansen 
 

 
 
Anmälan till denna träning innebär ert godkännande att vi får hantera era 
personuppgifter samt publicera sammanställningar och bilder på förbundets och 
föreningarnas hemsidor. Önska ni slippa detta så ber vi er meddela oss innan 
träningen startar. 

   

Välkomna önskar Stålboda alliansen, Bromma-
Solna, TVÖR skf, Kikarfält Stockholm skf och 

Lidingö skf 


