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2016-2017 

 
   KLASSINDELNING 

 
L9   20 skott sittande med stöd Födda år 2006 eller senare 

L11   40 skott sittande med stöd Skytt som under 2016 fyller lägst 11 och högst 12 år 

L13   40 skott sittande med stöd Skytt som under 2016 fyller lägst 13 och högst 14 år 

L13s   20 skott stående Skytt som under 2016 fyller lägst 13 och högst 14 år 

L15   40 skott sittande med stöd Skytt som under 2016 fyller lägst 15 och högst 16 år 

L15s   40 skott stående Skytt som under 2016 fyller lägst 15 och högst 16 år 

L17   40 skott stående Skytt som under 2016 fyller lägst 17 och högst 20 år 

L1   40 skott stående 

L2   40 skott stående 

L3   40 skott stående 

L4   40 skott stående 

L Elit   40 skott stående 

L45, L55, L65  anmäler sig i passande prestationsklass. 

Öppen sitt   40 skott sittande med stöd, ledare eller anhörig. 

 

Då klassificering sker 1/1 ges deltagaren möjlighet att välja vilken klass man vill 

delta i (t. ex är man född 2006 kan man välja att delta i L9 eller L11). 

   Skytt slutför serien i den klass som skytten börjar i.  

   Hopslagning av klasser med lågt deltagarantal. 

 

Tolkning  Heltal 

 

Priser   Priser till alla som fullföljer 4 omgångar i ungdomsklasserna. L9-L17 

   Pris till 1/3 i vuxenklasser. L1-L65 och i öppenklasserna. 

   Pris till 1an 2an 3an i Par sitt, Ungdom sitt och Senior stå (Lagtävlingarna) 

 

   LAGTÄVLINGAR 

 

Par sitt   En anhörig (15 år och äldre) bildar par med någon ur klass L11 eller L13. 

   L11 och L13 skjuter 40 skott, den man bildar par med 40 skott sittande med stöd.  

   L11 och L13 + Öppen sitt använder sina resultat från omgången, och lägger 

   ihop dessa till ett lagresultat. Ange i anmälan vilka som bildar par. 

 

Ungdom sitt  Som lagresultat räknas omgångens 4 högsta individuella resultat, oavsett klass 

   från skyttar i L9, L11, L13 och L15. 

   Föreningar som vill ha med lag räknar själva ut poängen och skriver till det i  

   resultatrapporteringen. 

 

Senior stå  Som lagresultat räknas omgångens 3 högsta individuella resultat, oavsett klass 

   från skyttar som skjuter 40 skott stående. 

   Föreningar som vill ha med lag räknar själva ut poängen och skriver till det i  

   resultatrapporteringen. 
 

Vid lågt deltagarantal i lagtävlingarna, tas dom bort. 

 

Resultat redovisas på 

 

http://varmland.skyttesport.se 

efter varje omg. 

http://varmland.skyttesport.se/


 

TÄVLINGSREGLER 

 
Tavlor   Tavlorna skall vara stämplade på baksidan före skjutning. Varje skytt skjuter ett 

   skott på varje riktprick. Tavlorna skall vara skjutna i nummerföljd, där man 

   numrerar tavlan på framsidan. Skytten skriver namn, klass, förening och 

   omgång mitt på tavlans baksida. 

   Föreningar med tavelelektronik skriver ut tävlingsserien, eller har den sparad i  

   datorn för utskrift vid behov. 

 

Tavelkontroll  Tavlorna sparas för stickprovskontroll. 

 

 

Omgångar  6 st varav de 4 bästa räknas. 

 

 

Rapporteringsdatum  År 2016   År 2017 

    Omg 1    6/11  Omg 4  22/1 

    Omg 2  27/11  Omg 5  12/2 

    Omg 3  18/12  Omg 6  12/3 

 

 

Dubbelstarter  Det är tillåtet att delta i både en sittklass och en ståklass. 

 

Anmälan  Sker vid inrapportering av omgång 1 (Senast vid omg 3) 

Avgift   100 kronor för samtliga klasser. Även för lag. (Värmlandsserien) 

   Endast skyttar som fullföljer 4 gånger debiteras. 

   Föreningen faktureras efter tävlingens slut. 

 

 

Skickas till:  e-post: gmg@telia.com   Märk med: vserien i medelanderaden 

 
Eller till:  Mikael Gustafsson 

   Lekvattnet 51 

   685 91 Torsby 

 

   Tel: 070-336 68 49 

 

Frågor   Vid eventuella frågor, kontakta Mikael Gustafsson på tel: 070-336 68 49 

   e-post: gmg@telia.com 

 

 

 

 

 

 

VÄLKOMNA TILL VÄRMLANDSSERIEN 
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