
Harestads skyttegille inbjuder 
luftgevärsskyttar till ”Dubbelträffen”. 

 

Tider:  Tävlingen skjuts något under vecka 11 och vecka 13. 

Plats:  Hemmabanor runt om i Sverige  

 

Klassindelning: 

Sittande: Lsi mini, Lsi11, Lsi13, Lsi15, Lsi17, Lsi senior (21-54 år), 
LvetSim55, LvetSim65. LvetSim75 och Funk.               
Skjutjacka ej tillåten bland seniorer o veteraner i sittande. 

Stå: L13, L15, L17, Lseniorstå, LvetståL55, Lvetstå65, Lvetstå75 
Skyttekläder enl. gällande regler för nationellt skytte. 

OBS! Vid färre antal skyttar än 3 i en klass kan sammanslagning av klasser komma 
att ske! 

Dubbelstart är tillåten (sitt, stå och funk).      

Sittande: LSI mini skjuter 20 skott, övriga klasser skjuter 40 skott.  

Priser: Samtliga Lsi mini o Lsi11 får priser. I övriga får ca 30% av deltagande priser. 

 

Program:  

Dubbelträffen genomförs via 2 skjutningar. Där de två resultaten från skyttens två 
resultat (från de två olika veckorna) räknas samman och bäst sammanräknade 
resultat vinner. 

Alla klasser utom LSI mini skjuter 40 skott (LSI mini skjuter 20 skott) med 
decimalräkning per deltävling och fritt antal provskott. Om särskiljning behövs görs 
det på: 1) antal innertrior, 2) sista 10 skottseriens deltävling, 3) antal 10,9,8 osv.  

Skjuttid: Sittande skyttar skjuter på 40 min inkl. provskott. Stå skyttar skjuter på 50 
min inkl. provskott. 

Skjutresultat: skall vara inskickat senast kl. 20.00 sista tävlingsdagen (söndagen) i 
varje veckas avslut till: harestadskyttegille@hotmail.com 

Ange skytt, slutresultat (decimalt i 10 skotts grupper) samt antal innertrior. 

 

Avgifter: Alla klasser 160 kronor gäller för start båda veckorna. 

Dubbelstart tillåten. Vid dubbelstart:100 kronor per start vid dubblering. 



Anmälan: Senast dagen för anmälan = insändande av första skytteresultat den 19 
mars senast 20.00 till: harestadskyttegille@hotmail.com                           
Anmälan skall innehålla: Förening, Skyttens namn, Klass, ev. licens-nr. 

Resultatet skickas in decimal tolkat med grafiska prickar eller som foto senast 
söndagen i respektive skjutvecka kl. 20.00 till: harestadskyttegille@hotmail.com 

Övriga upplysningar och tävlingsledare: Roger Hilmersson, 
harestadskyttegille@hotmail.com mobil 0739–34 60 14. 

 

Välkomna till Harestads Skyttegille & en 
trevlig skjutning i ”Dubbelträffen”.  

 

Klassindelning i Harestads ”Dubbelträffen”. 

Klass Lsi mini Skytt född 2012 eller senare.  

Klass Lsi11 Skytt född 2010-2011.  

Klass Lsi13 Skytt född 2008-2009.  

Klass L13 stå Skytt född 2008 eller senare.  

Klass Lsi 15 Sittande med stöd. Skytt född 2006-2007  

Klass L15 stå Skytt född 2006-2007.  

Klass Lsi17 Skytt född 2002-2005.  

Klass L17 stå Skytt född 2002-2005.  

Klass LSenior Stående. Skytt som fyller 21-25 år 2022.  

Klass Lsi senior. Övriga sittande med stöd 21-54.  

Klass LVet sim 55/65/75 Sittande 55, 65, 75 år eller äldre.  

Klass LVet stå 55/65/75 Sittande 55, 65, 75 år eller äldre 

Klass Funk Skytt med funktionshinder i alla åldrar. 

 

GDPR: Den som anmäler sig till denna tävling godkänner nödvändig lagring av 
personuppgifter kommer att ske för att kunna genomföra tävlingen och redovisa 
resultat, samt godkänner att startlistor och resultatlistor kan/kommer att publiceras 
på hemsidor och sociala medier. 


