
        Järfälla 2019-07-06 
 
        Till de föreningar som 
        är anmälda till Bromma-  

stafetten 2019.(se 
nedan) 

 
Brommastafetten 2019 
 
För fyrtiofjärde gången närmar vi oss nu det datum då årets 
upplaga av Brommastafetten skall avgöras. Tävlingen kommer 
liksom i fjol avgöras på Stålboda Skyttecenter, i Kungsängen. 
Prisutdelningen kommer att äga rum på banan efter tävlingens 
slut.  
 
Tävlingen går i år som bekant fredagen den 23 augusti. Med 
detta brev vill vi hälsa Er välkomna till vår bana ute på 
Kungsängen nämnda fredag. Vi skjuter som vanligt huvudskjutning 
+ enkelserie.  
 
Lagsammansättningen är ju mumera: 
 
Skjutlag 1 (och 6)   - ligg   (1½-1½-45sek) (1½-45sek) 
Skjutlag 2 (och 7)   - ställ  (1½-1½-3)     (1½-3)    
Skjutlag 3 (och 8)   - ligg+  (2½-2½-2½)    (2½-2½)    
Skjutlag 4 (och 9)   - ligg   (1½-1½-45sek) (1½-45sek) 
Skjutlag 5 (och 10)  - ställ  (1½-1½-3)     (1½-3) 
 
Skytt som skjuter i klass GL Ungd (upp t o m 16 år) och skjuter 
i ligg+ har rätt att använda stöd 
 
Vi kommer fr o m i år att inte ha några mästerskapsfinaler. 
Däremot kommer lag 10 att markeras öppet enl den modell som 
användes i de flesta mästerskapsfinaler. 
 
I förbundslagtävlingen (LAPUAs Vpr) räknas liksom i fjol de två 
första serierna i omg 1 och den första serien i omg 3 således 3 
serier per lagskytt. 
 
Eftersom vi har uppfattningen att årets regelbok inte fungerar 
som den borde göra så gäller vid tävlingen följande avsteg från 
gällande regelverk: 
 

1. Om ett eller flera skott inte medhinns under ordinarie 
skjuttid beroende på konstaterat eldavbrott, får 
färdigskjutning genomföras av resterande skott. Detta, 
under förutsättning att det inte kan bedömas att skytten 
skapat eldavbrott för egen vinnings skull. Skjutet skott 
får aldrig skjutas om. 

 
2. Vid visitation är proppen frivillig. Tänk på att den 

underlättar vid visitationen. 
 
  



 
Samling på banan sker senast kl 12.00. Hittar ni inte till 
Stålbodabanorna, så kontakta undertecknad så skall ni få hjälp 
med vägbeskrivning. 
 
Vi bifogar liksom tidigare år också ett antal frågeformulär, 
laguppställningsblanketter m m. Dessutom bifogas en speciell 
blankett som skall insändas till Ert förbund, så att de kan an-
mäla ett förbundslag till tävlingen om LAPUAs Vpr. Det är vår 
förhoppning att Ni verkligen försöker att fylla i de blanketter 
som bifogas. De fyller alla sin speciella funktion för att 
tävlingen skall bli så lyckad som möjligt. Samtliga infordrade 
uppgifter (utom den speciella till Ert förbund) skall vara oss 
tillhanda absolut senast den 9 aug under adress: 
 
    Bromma Solna skf 
    c/o K Gustafsson 
    Bolindervägen 5 
    176 74  JÄRFÄLLA 
 
eller på mail:      klasg02@gmail.com 
 
Om något är oklart inför tävlingen så ring gärna undertecknad 
för ytterligare information. 
 
Vi har ännu ett önskemål. Om några ändringar i laganmälan blir 
aktuella före tävlingsdagen, vore vi tacksamma om Ni kunde med-
dela detta per telefon/mail till undertecknad. Om så sker 
kommer Ni att underlätta vårt förarbete betydligt. Tack på 
förhand! 
 
Till sist än en gång hjärtligt välkomna till Stålboda fredagen 
den 23 augusti och kom ihåg att samling sker senast kl 12.00. 
 
Deltagande föreningar 2018: 
Bromma Solna skf Loos skf Sth Central skf 
Bälgvikens skf Mönsterås skf Storfors skf 
Edsbjörke skf  Ramselefors skf Söderala skf 
Kalix skf Rommehed skf Ununge skf lag 1 
Karlstad Ulvsby skf S 3 skf, Boden Ununge skf lag 2 
Kvistbro skf  Skultuna skf Öved Östraby skf 
Lidingö skf Skyllbergs skf  
   
Med skyttehälsningar 
för Bromma-Solna skf 
 
Klas Gustafsson   Tel 076 213 8232        
Bolindervägen 5        
176 74  JÄRFÄLLA         
 
email: klasg02@gmail.com 


