
 

Christianstad, Sölvesborg/Bromölla och Älmhult skytteföreningar  

INBJUDER TILL SKYTTETÄVLINGAR 

Tävlingar: 3x Bana 300m med 2x NM poäng / / extratävling STANG SKJUTNING 

Ta chansen att skjuta flera tävlingar samma dag eller välj bara en av tävlingarna.                                                 
OBS! Man måste skjuta lördagens båda tävlingar för att ha chans på SUPERFINALEN. 

Du skjuter hela 300m programmet på 1h, endast final på söndagen. När tävlingen är klar kan du åka vidare. 

OBS! Vid större deltagarantal i Älmhult och Sölvesborg kommer vi att reducera antalet tävlingskott. 

Lördag: Tävling nr 1 Älmhult / Banträff med gemensamt NM kval                                                                        
Lördag: Tävling nr 2 Sölvesborg / Banträff med gemensamt NM kval                                                                   
Lördag: Extratävling Älmhult / Stang-skjutning Tävling startar sist på dagen.                              
Betalas på plats och anmälas via https://live.skyttesport.net/    eller på skjutbanan. Startar ca kl. 16-18                                
Söndag: Tävling nr 3 Christianstad / Banträff med NM kval                                                             
Söndag: Superfinal Christianstad / De fyra sammanlagt bästa i varje klass från lördagen 

NM poäng:      Lördagens båda tävlingar räknas ihop till en gemensam NM-poäng, söndagen har en egen poäng. 

Skjutklasser: Skytt väljer själv vilken klass man vill skjuta i, alla klasser är öppna för alla åldrar.                    
OBS! Längre skjuttid i omg.2 för skyttar upp till 17 år eller som är 55 år eller äldre, gäller dock inte i NM-klassen.                                                               

- NM klass  
- Knästående klass 
- Liggande klass, inkluderar stöd samt bänkskyttar  
- Kikar klass 

Anmälan:  Senast 20/5 Obligatorisk anmälan till bantävlingarna på https://live.skyttesport.net/        
Frågor: skriv till thomas.persson@skyttesport.net eller ring Clas 0730-288377 

- Kryssa i om du vill skjuta extratävlingen STANG skjutning 
- Kryssa i vilka BANTRÄFFAR du vill skjuta 
- Kryssa i vilken klass du vill skjuta i 
- Kryssa i om du är junior 
- Kryssa i om du önskar långskjuttid i omg 2, gäller för ungdom samt veteraner 
- Skriv i ”noterings fältet” om du behöver sen starttid på din 1:a tävling, lång resväg. 

Avgifter: Alla BANTRÄFFAR betalas till Christianstads Bg 823-5178                                                       
150:- per BANTÄVLING   STANG-SKJUTNINGEN betalas på plats. 50:- / Start (flera starter tillåtet)                                                               
Efteranmälning senast t.o.m. 25/5 sker på mail (se ovan) mot förhöjd avgift om 50 kr 

Priser: På Banträffarna får bästa fjärdedelen i varje skjutklass pris.                                                           
Klassvinnaren i varje tävling erhåller presentkort från våra sponsorer.                                                                      
Bästa Junioren i Ligg klass samt NM klass erhåller ett eget pris i varje tävling.                      
Deltagarpris utlottning av priser till de skyttar som deltagit i samtliga tre banträffarna.                                                                                                                               

Servering: Finns på respektive skjutbana 



PROGRAMMET 
Total skjuttid inkl. pauser och provskott: 50 minuter 

Mellan varje omgång är det 5min paus. 

Omg 1 15 skott, skjuttid för samtliga skott är 15 min, föregånget av 5st provskott på 3 min. 

- NM klassen: 5st liggskott + 5st ståendeskott + 5st knäskott 
- Knä klassen: 5st liggskott + 5st knäskott + 5st knäskott 
- Liggande och kikar klassen: 5st liggskott + 5st liggskott + 5st liggskott 

Omg 2 10 skott liggande / för samtliga klasser, föregås av 3st provskott på 2 min. 

- Skjuttid: 1,5 min 
- Skjuttid: 5 min gäller endast för ungdomar upp till 17 år samt veteraner 55 år och 

uppåt, dock ej för skytt i NM-klass.                                                                                   
Hjälp skjutledare genom att uppmärksamma denna på er långa skjuttid strax 
innan omgången börjar. 

Omg 3 10 skott Norsken, skjuttid för samtliga skott är 5 min, föregås 3st provskott på 2 min. 

- NM klassen: 3st ståendeskott + 3st knäskott + 4st liggskott 
- Knä klassen: 6st knäskott + 4st liggskott 
- Liggande och kikar klassen: 10st liggskott 

 

SUPERFINAL 
 Vinnaren i varje klass erhåller priser från våra sponsorer 
 Superfinalen skjuts mellan 3:e och 4:e skjutlaget på söndagen i Kristianstad. 
 En superfinal för varje klass 
 En extra finalklass om det finns två eller flera juniorer som skjuter NM-programmet. 
 Lördagens båda resultat läggs ihop till en superfinal. 

De fyra bästa i respektive klass går till superfinalen. 
 Alla börjar från noll i en cup-duell. Skytt mot skytt, 1:an mot 4:an – 2:an mot 3:an 

i SUPERFINALEN ställs till slut de två bästa mot varandra. 
- MÖRK MARKERING, resultat läses upp av skjutledaren 
- EFTER SISTA FINALDUELLEN läses markeringen i 10-skottserien                                          

skott för skott från nr. 10 till första skottet. 
 3st provskott endast inför första omgången. Skytt är kvar på sin skjutbana. 
 Ställningsskyttar i ett skjutlag och liggskyttar i ett eget skjutlag. 

 
- PROGRAM:  NM klass juniorer  ”Norsken”   3 min 
- PROGRAM:  NM klass             ”Norsken”   3 min 
- PROGRAM:  KNÄ klass              ”Norsken” knä ERSÄTTER ståskott 3 min 
- PROGRAM:  Ligg klass                   10 skott liggande   1,5 min 
- PROGRAM:  Kikar klass                 10 skott liggande  1,5 min 

 



300m STANG-SKYTTE 

Älmhult SKF 

Lördag 28 maj 

Lördag: Startar ca kl. 16.00 – 18.00 efter att banskjutningen är klar. 

Anmälan: Via https://live.skyttesport.net/  eller direkt på skjutbanan. 

Skjuttider: Kölapp delas ut på skjutbanan, föranmälda först o.s.v, ok med flera starter. 

Betalning: På skjutbanan 

 

Klasser i Stang-skytte 300m: 

- Diopter och kikare i samma klass, alla mot alla 

Omstart tillåtet, ditt bästa resultat gäller. 

Program Stang-skytte 300m: 

- Omg 1 = En 1/3 fältmål på 300m 
- Omg 2 = En B45 fältmål på 300m 
- Varje omgång går ut på att skjuta så många skott man hinner under 25 sek 
- Alla träff räknas från omgång 1 och 2 
- FLEST TRÄFF VINNER 

 

Skjuttider 25 sek på respektive figur fördelat på två omgångar. Max fem skott i magasin. Man får ladda 
med ett i loppet inför starten (totalt sex skott). 

Svenska kommandon 

 Intag skjutplats  
 ladda och säkra vapen 
 2 min till eld (Det är ok att klick träna, om du väntar med att ladda) 
 Strax innan 15 sek kvar, intag färdigställning                                                                                                               

(kolven i backen och avtryckarhanden runt pistolgreppet)  
 15 sek kvar 
 Vid 3 sek kvar till ELD på kommando Färdiga,  osäkras vapen och skjutställning får intas 
 Färdiga ELD……………..ELD UPPHÖR 



ETT EXTRA STORT TACK TILL 
VÅRA SPONSORER 

 

                 

    

 

                 

 

              

 

   


