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Gevärssektionen inbjuder till 

KOMBON 
 

 

I tävlingen ”Kombon” går det att skjuta 3 olika program. Skytt får gärna delta i samtliga 

kombinationer men får inte använda ett resultat till mer än ett program, t.ex. om skytt skjuter 

både kombinationen luft+korthåll och luft+6,5 så krävs det att skytten skjuter dubbla program 

på luften. 

 

Anmälan sker genom resultatrapportering. Ange vilken kombo som skytten tävlar i, luft-

korthåll, luft-6,5 eller korthåll-6,5. Och var noga med att skriva kontaktperson, tel. och adress. 

 

 

Tävlingen är avgiftsfri. 

 

 

Tävlingsplats:  Hemmabana 

 

 

Tävlingsdagar:  Luft inrapporteras senast 24 april,  

 korthåll och 6,5 inrapporteras senast 13 juli 

  

 

Program:  Luft och korthåll: 

 2 omgångar luft á 30 tävlingsskott. Resultat i decimal 

 2 omgångar korthåll utomhus á 30 tävlingsskott. Resultat i heltal 

 Samtliga resultat räknas ihop 

 

 Luft och 6,5 

 2 omgångar luft á 30 tävlingsskott. Resultat i decimal 

 2 omgångar 6,5 á 20 tävlingsskott. Resultat i heltal 

 Samtliga resultat räknas ihop. 

 

 Korthåll och 6,5 

 2 omgångar korthåll utomhus á 30 tävlingsskott. Resultat i heltal 

 2 omgångar 6,5 á 20 tävlingsskott. Resultat i heltal 

 Samtliga resultat räknas ihop. 
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Klassindelning: Ungdom  13-20 år; 

 Klass A skjuter sittande med stöd på luften, 

  liggande med stöd på korthåll och 6,5 

 Eller  

 Klass B stående på luften, 

  liggande med rem på korthåll och 6,5 

  

 Senior 21-44 år; 

 Klass C skjuter sittande med stöd på luften, 

  liggande med stöd på korthåll och 6,5 

 eller 

 Klass D stående på luften, 

  liggande med rem på korthåll och 6,5 

 

 Veteran 45 år och uppåt; 

 Klass E skjuter sittande med stöd på luften, 

  liggande med stöd på korthåll och 6,5 

 eller 

 Klass F stående på luften, 

  liggande med rem på korthåll och 6,5 

 

 Klasserna gäller från det året man fyller. 
 
 

Hederspriser: Presentkort, dessutom utlottning av presentkort till skyttar som inte erhåller 

hederspris. 

  

 

Prisutdelning: Sker i samband med korthåll liggande på SM. Ej avhämtade priser skickas 

med post. 

 

 

Inrapportering sker till: 

Vid resultatrapportering ange kombination och klass A – F. 

 Ange födelseår och licensnummer. 

 

Margareta Ekberg-Emilsson 

skyttekombon@gmail.com 
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