
INBJUDAN VÄRMLANDSSERIEN KPIST BANA 2022. 

 

INBJUDNA Samtliga föreningar tillhörande Svenska Skyttesportförbundet. 

Inbjudan kommer endast att finnas på Värmlands Skyttesport-     

        förbunds hemsida https://varmland.skyttesport.se 

 
Detta är SISTA året tävlingen arrangeras så hoppas att alla       

Sveriges föreningar ställer upp. TACK FÖR DE 40 åren. 

SKYTTEKORT: Behövs ej för att deltaga. 

  

BESTÄMMELSER: Omgången skjuts mot oanvänd pappspegel, Internationella 

 tavlan med kontrollapp fastsatt på baksidan mitt för 10:an.  

 

KONTROLLAPP: Kontrollapp ska före skjutning signeras av kontrollanten. 

 Genomförs omgång i samband med annan tävling, ska protokollet 

 signeras av skjutledaren. 

 EJ ANVÄND K-LAPP SKICKAS OMEDELBART TILL 

 TÄVLINGSLEDAREN.  

 K-lappar sänds så snart pengarna finns på vårat konto. 

 Räkna med 3-5 arbetsdagar för utskick. 

 

KLASSER: KpE, Kp4, Kp3, Kp2, Kp1, Kp55, Kp65, Kp70. Kp75 och   

 Kp65L, Kp70L, Kp75L. Vid färre än 6 deltagare i någon klass 

 sker sammanslagning. 

 

PROGRAM: I varje tävlingsomgång skjuts en grundomgång enligt regelboken. 

 5 PROVSKOTT ENDAST FÖRE 1:a SERIEN. 

 KpE, KP4, Kp3, Kp55, Kp65, Kp70, Kp 75 2x5 ligg,1x5 knä, 1x5 stå 

 Kp2 3x5 ligg, 1x5 knä 

 Kp1, Kp65L, Kp70L, Kp75L  4x5 ligg. 

 

AMÄLAN: Insändes-E-mailas på Anmälningslistor som finns på hemsidan  

 SENAST 21/4 2022 

 

POSTGIRO: Lesjöfors Skg 1 37 80 – 2 

 

ADRESS: Lesjöfors Skg, Floravägen 20A, 737 42 FAGERSTA 

 

TELEFON: 076 – 01 01 695 

 

EMAIL: kjell.nilsson2016@outlook.com   

  

STARTAVGIFT: INDIVIDUELLT 250:-kr oavsett klass 

LAGAVGIFT: För varje anmält 2-mannalag 250:-kr 

 

REDOVISNING. Direkt till kjell.nilsson2016@outlook.com, De 4 bästa av ingående 

 6 omgångar räknas. Resultaten redovisas serie för serie. 

 

FÖRENINGSLAG. Föranmälda 2-mannalag helst med 1 angiven reserv. Reserv skall 

 vara anmäld individuellt i serien och ingår automatiskt vid 

 ordinarie skytts frånvaro. 

https://varmland.skyttesport.se/
mailto:kjell.nilsson2016@outlook.com


 I de högre serierna 2 skyttar ur E-4-3-55-65st-75st 

 I de lägre divisionerna ingår 2 skyttar ur 1-2-65L-70L-75L 

 Varje division kommer att innehålla 6 lag och startar i samband 

 med omgång 2. För att få 6 lag i varje division kan tackas nej till  

 lag eller erbjudas andra att deltaga. 

    

TÄVLINGSDATUM: Omg 1 2/5 – 15/5    Omg 2 16/5 – 29/5   Omg 3 30/5 - 12/6 

 Omg 4 13/6 - 26/6  Omg 5 1/8 – 14/8     Omg 6 15/8 – 28/8 

 

RESULTATRAPPORTERING:  Rapportering görs senast 23.59 måndag efter sista dag i varje 

omgång. Om ni ej skjutit en omgång måste ni rapportera 00 

Alla föreningar måste nu rapportera till min emailadress. Eftersom 

söndag är sista dag att skjuta varje omgång, så skall inte behöva 

vänta till 23.59 på måndag att få resultaten inrapporterade. 

 kjell.nilsson2016@outlook.com 

 

KONTROLL: Spara tavlorna till resultat presenterats på hemsida. 

 I samband med  resultat anges vilka ska skicka in tavlor. 

 Av tävlingsledningen tolkat resultat kan ej överklagas. 

 

KLISTERLAPPAR: Genomskinliga, EJ TEJP. Sista 5 skotten lämnas oklistrade. 

 För tavlor med ogenomskinliga klisterlappar eller skjutits på 

 pappersspeglar kommer ej resultaten att godkännas. 

 Vid skjutning på elektroniska tavlor fäst signerad kontrollapp 

 på resultatremsan före skjutningen. 

 

HEDERSPRIS: Utdelas till bästa ´1/4 i varje klass: Eftersom det är penningpriser 

 måste alla ange Pg eller Bg nummer annars inga priser. 

 

LAGPRIS: 2 lagpris delas ut i varje division. 

 

HEMSIDAN: Alla resultat för V-serien och övriga tävlingar och inbjudan  

 till kpisttävlingar redovisas också här. 

                https://varmland.skyttesport.se 

 
 

 

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL ÅRETS VÄRMLANDSSERIE DEN 40:e I ORDNINGEN. 

OCH DÄRMED DEN SISTA,  

mailto:kjell.nilsson2016@outlook.com
https://varmland.skyttesport.se/

