
       

KORTHÅLLSTRÄFFEN.  

Söndagen den 2 juni 2019 
vid Rasbo skjutbana  

   
 

Rasbo-Vaksala skytteförening inbjuder till tävling i korthållsskytte i både bana och fält, söndag 
2/6 2019, vid skjutbanan mittemot avtagsvägen till Grän längs 288'an. På grund av vajerräcke 
måste den som kommer från Uppsala åka förbi skjutbanan cirka 1 km, och vända på en vändplan. 

Banskjutningen genomförs på bana med taveltransportörer. Kikare får användas. 

Fältskjutningen arrangeras i direkt anslutning till skjutbanan. Tävlingen ingår i Upplandsserien i 
korthåll fält.   

 

Banskjutning: 20 skott föregånget av valfritt antal provskott. 
Skjuttid:  Liggande 26 minuter,  

  L+L+L+K 30 minuter, L+L+S+K 35 minuter. 

Liggande: 
K11, K13, K15 20 skott liggande med stöd  
K17 – KEL, K55L – K75L, Kikarklass 20 skott liggande med remstöd. 
 

Ställningar: 
K2, K65 15 skott liggande och 5 skott i knästående. 
K3, K4, K55, KE 10 skott liggande, 5 skott stående och 5 skott i knästående. 
 
 

Fältskjutning: Skjutställning liggande. Klasserna KF3-KFE, KF55 ett knämål. 
 Inskjutning samt sex stationer, 36 skott. 

 Klasser kan komma att slås ihop vid lågt deltagarantal. 

Insatsmål: En ringad figur på en av stationerna används även som insatsmål. Skytten 
gissar före tävling hur många poäng han eller hon kommer att få. Insatserna 
fördelas sedan bland de skyttar vars resultat ligger närmast det gissade 
resultatet, oberoende av klass. Gäller ej kikarklass. 

 

Avgifter: Klass 1-E, 55-75, Kikarklass: 100 kr per tävling  
 Klass 11-17: 60 kr per tävling 
 Frivillig insats, ringad figur: 20 kr 
  
Priser: Penningpriser till c:a bästa 1/3, i varje tävling 

och till c:a bästa 1/5 av de som satsat på insatsmålet, oberoende av klass. 
 

Enklare servering ordnas. 
 

Föranmälan fram till tävlingsdagen till Christer Jansson tel 070/587 49 67, säkrast kl 18-22, 
eller e-post: Upplandsserien@telia.com. Meddela önskemål om skjuttid samt ev. vänsterskytt.  
Direktanmälan tävlingsdagen kl 9-11 vid skjutbanan. 
Det tar cirka två timmar att gå runt fältskyttebanan. 
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Rasbo-Vaksala skytteförening 
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