
Inbjudan till 
 

Propagandatävling & Tusenlappen  
på luftgevär för hemmabana 2007 - 08 

 
 
Individuell tävling: Sittande 
Klasser  L9   Flickor och pojkar födda 1998 och 
      senare. 
   L11   Flickor och pojkar födda 1996-97. 
   L13   Flickor och pojkar födda 1994-95 
   Sitt Elit  Flickor och pojkar födda 1994-97 och  

som efter omg 2,  har ett resultat  
på 398 p eller mer. 

L15r  Flickor och pojkar födda 1992-93. 
   L Övrig  Nybörjarklass. T.ex. föräldrar. Flickor     
       och pojkar födda 1991 och tidigare.                 
L9 - L13, Sitt Elit,  L Ö.  Skjuter med stöd. 
  L66, L15r, L1 Skjuter utan stöd. 
OBS!!!                           Sista omg räknas resultatet 
                                      med decimaltolk dvs max 218p. 
 
Individuell tävling: Stående: Födda 1987 och senare 
Klasser L15s  Flickor och pojkar födda 1992 och  
      senare. Även för de skyttar som startar 
      sittande. 
   L17   Flickor och pojkar födda 1990-10. 
   L20   Flickor och pojkar födda 1987-89. 
   Stå Elit  Flickor och pojkar födda 1987-91 och  
      som har 380 p eller mer efter 2 omg. 
    OBS!!!    Sista omg räknas resultatet 

med decimaltolk dvs max 218p. 
 
                      Stående: Födda 1986 och tidigare 
Klasser    Klassindelning enligt skytteregelboken. 
      L2, L3, L4, L46 LE, L56 skjuter stående 
      L1, L66 skjuter sittande utan stöd. 
      Klass L Övrig skjuter sittande med stöd 
 
Lagtävling    Sittande 
                                      Antal lag obegränsat. Fyrmannalag,   
                                 de tre bästa ingår i laget varje omgång. 
      Lagskyttarna namnges vid första resul- 
      tatrapporteringen, dessa skall represen- 
      tera laget vid samtliga tävlingsomgångar. 
 
Klasser Elit   Indelning sker efter omg 2. De lag som  
      har 1190 p eller mer skjuter i klass elit. 
   Öppen  Övriga sittande lag. 
 
Lagtävling          Stående  
                                     Antal lag obegränsat. Fyrmannalag,  
                de tre bästa ingår i laget varje omgång. 
      Lagskyttarna namnges vid första resul-  
       tatrapporteringen, dessa skall represen- 
      tera laget vid samtliga tävlingsomgångar. 
 
Klasser Elit   Indelning sker efter omg 2. De lag som 
      har 1130 p eller mer skjuter i klass elit. 
   Öppen  Övriga stående lag.  
       
Tavlor     Kontrollappar kommer att utsändas av   

      arrangören och klistras diagonalt på  

Skott  & 20 skott under max 45 minuter inkl tid 
Skjuttid    för provskott om taveltransportörer      
      används, annars 5-skottsserier med 7     
      och en halv minut per serie exkl.      
      provskott. 
 
Regler           FSR´s och SSF´s reglementen gäller. 
      Vid lika slutresultat får skyttarna samma 
      placeringssiffra. 
 
Tävlings- Omgång 1: 1 - 30/11 2007 
perioder Omgång 2: 1 - 31/12 2007 
 Omgång 3: 1 - 31/1  2008 
 Omgång 4: 1 - 28/2  2008 
 Omgång 5: 1 - 31/3  2008 
 
Resultat Resultatlistor för respektive omgång ska 
 vara rapporterade senast den: 

7/12, 4/1, 8/2, 7/3 samt 11/4 för att vara giltiga.                
Resultat inkoma efter 13/4 kommer ej att  beaktas. 
Resultaten databehandlas 1 dag efter dessa datum. 
OBS! ! De fyra bästa omgångarna räknas både 
individuellt och i lag. 
Tavelkontroll Tavelkontroll sker endast efter omg 5. 
Samtliga skyttars tavlor skall sparas under hela 
tävlingen!! Uteblivna tavlor medför poängavdrag med 2 
poäng per omgång individuellt samt 6 poäng per 
omgång för lag. OM kontrollappen ej har applicerats på 
avsett vis kan diskning bli aktuellt. 
 
Anmälan Sänds till  Johan Dahlqvist,    
     Stensätergatan 14 

 591 95  MOTALA 
 tel. 070-550 78 72,  fax. 0141-533 64 
      e - mail: tusen@telia.com 
       

Senast 20 oktober namnanmäls individuella skyttar. 
Laganmälan i samband med anmälan och 
lagmedlemmar sker i samabnd med första 
resultatrapportering, se resp. lagtävling. 
OBS! ! Antal lag anmäls tillsammans med individ- 

 uell anmälan. 
 
Efteranmälan  Kan göras fram till 16/11 dock med en förhöjd avgift  

 med 20 kr / skytt (gäller endast skyttar då föreningen 
redan har anmält, dvs ej någon förhöjd avgift om en ”ny 
förening” anmäler efter att anmälningstiden har utgått). 

 
Avgift 100:- per skytt och 100:- per lag sätts in på  
      pg. Motala Skyttegille 157 75 06 - 7 
 
Priser     Propagandatävlingens plakett till minst     
                        en fjärdedel av deltagarna klassvis. 
                  Minst en fjärdedel av lagen i varje klass 
      erhåller pris. Priserna utdelas efter     
      placering på slutresultatet = summan av  

           de 4 bästa omgångarna. Elitklasserna ”sitt elit och 
     stå elit” får segrarens förening 1000 kr.  Ett gevär 

(tryckluft) kommer att lottas ut till deltagande 
föreningar (en lott / skytt).  
    

  
Ranking    Ingår i Skytte UO:s rankinglista, se  
      Svenskt Skytte angående regler 
 
Hemsida Se SkytteUO 
 
      Skyttehälsningar SkytteUO 
      eu 
      Johan Dahlqvist, Motala Skg 
   

                                      tavlans baksida (se bild) eller på sådant  
 

sätt att den täcker minst tre prickar. 
 
 

OBS!!!          För sista omg för klasserna Sitt Elit  
                                     och Stå Elit tillhandahåller arrangören 
                                     tavlor (för decimaltolkning). 
 
Avstånd    10 m med tolerans för benen i sittande 
      skjutställning. 
 



Anmälan till Propagandatävlingen 2007-08
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Skickas till:
Lag sitt st

Johan Dahlqvist Lag stå st
Stensätersgatan 14
591 95 Motala
tel: 070-550 78 72
fax: 0141 - 533 64 Skyttar x 100 kr Totalt
e-mail: tusen@telia.com Lag x 100 kr Kr

Post nr:

Namn

Förening:

co:

Adress:

Förbundsbokstav:

Arr ant

E-mail adr:

Fax nr:

Tel nr:


