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SÄRSKJUTNING FÖR ALLA MED MÖJLIGHET TILL 1000 POÄNG 
I HEMMABANETÄVLINGEN PÅ LUFTGEVÄR 2008/2009 
 
De skyttar som har möjlighet att uppnå maximala 1000 poäng under årets hemmabanetävling i luftge-
vär kallas härmed till särskjutning. Namnen på skyttarna finns längst ner på denna sida. 
 

Särskjutningen sker på föreningens egen bana på tydligt uppmärkta tavlor som sedan ska skickas in 
för tolkning. Tavlorna måste vara i form av en remsa, dvs 5 prickar på en avlång remsa, så att de går 
att köra i tolkmaskinen. För de skyttar som skjuter på elektroniska banor ska det innan skjutningen 
påbörjas klargöras att det är just denna skjutning som avser särskjutningen! 
 

Även i år ska alla skyttar skjuta 20 skott. Obegränsat antal provskott får föregå särskjutningen. 
 

Det får absolut inte ske någon manuell tolkning av tavlorna eftersom de kommer att decimaltolkas i 
tolkmaskin. Givetvis får de inte heller vikas eller på annat sätt skadas. För de föreningar med egen 
tolkmaskin är det tillåtet att använda den. 
 

När särskjutningen har skett sänds tavlorna in till 
LARS NORDVALL, TRÅGGRÄND 18, 906 26  UMEÅ 
 

Tavlorna kommer att decimaltolkas lördag den 4 april 2009, varför de måste finnas tillhanda då. 
För sent insända tavlor tolkas ej. 
 

Observera att resultatet i särskjutningen inte nödvändigtvis behöver vara det resultat som rapporteras 
in för skytten under mars. Resultatet som rapporteras är, precis som tidigare, det högsta resultatet 
skytten uppnått under hela månaden. 
 

TACK PÅ FÖRHAND OCH LYCKA TILL! 
 

FÖR VÄSTERBOTTENS UNGDOMS- OCH SKYTTEFÖRBUND 
 
 
 

Lars Nordvall 
 
 
 
 
FÖLJANDE SKYTTAR SKA SÄRSKJUTA: 
 
Klass L 9: 
Johanna Nilsson Ramselefors 
Anton Lundin Umeå 
Hanna Lundin Umeå 
 

Klass L 11: 
Patric Järpeland Bjurholm-Balsjö 
Johanna Adelsson Ramselefors 
Viktor Strand Ramselefors 
Edward Yu Umeå 
 
 

Klass L 13: 
Jimmy Eriksson Bjurholm-Balsjö 
John Enardsson Bjurholm-Balsjö 
Kent Järpeland Bjurholm-Balsjö 
Saul Johansson Bjurholm-Balsjö 
Nils Lindqvist Drängsmark 
Hanna Karlsson Gumboda/Ånäset 
Hilde Karlsson Gumboda/Ånäset 
Anton Bergqvist Ramselefors 
Jasmine Frank Ramselefors 
Josefin Adolfsson Umeå 

 


