
 
  

 

Meddelande från gevärssektionen september -12 

 

 

 Nästa års tävlingskalender är under planering. Jag har lagt in era tävlingar såsom de 

låg i år, men om ni har några önskemål om ändring så kontakta mig så får vi prata oss 

samman. Observera att alla slags inbjudningstävlingar ska tas med i programmet, 

inklusive testtävlingar i sportskytte, enligt beslut i årets  

 

 

 Jan Erik Fäldt har på grund av hälsoskäl avsagt sig sina platser i Ungdomssektionen 

och som representant i gevärssektionen. Förslag till ersättare kan meddelas 

valberedningen, Jan Hultman Skillingmarks skg, eller gevärssektionen. 

 

 

 

 

 

Gamla skytteförbundets fältskytte och banskyttemedalj delas fortfarande ut.                                                                                                

Följande gäller för fält:          

För Brons.      Under kalenderåret  vid  minst 3 tävlingar ha uppfyllt fordringarna 

för uppflyttning till klass 4 minskat med 2 träffar i varje tävling. 

För Silver.               Under kalenderåret  vid  minst 3 tävlingar ha uppfyllt fordringarna 

för uppflyttning till klass 4. 

För Guld. Under kalenderåret  vid  minst 3 tävlingar ha uppfyllt fordringarna 

för uppflyttning till klass 4 ökat med 2 träffar i varje tävling. 

För Medaljstjärna: Då innehar man redan förbundets fältskyttemedalj i guld och 

uppfyller fordringarna för densamma i tre år för första stjärnan. 

 Andra stjärnan efter ytterligare tre år och tredje och sista stjärnan 

efter tre ytterligare år. 

 

Banskjutningsmedalj i brons med gult band, i silver med blått band och i guld med röd-

gula band. 

Fordringarna för medaljen är: 

för bronsmedalj:  att under ett kalenderår på 300 meters  Int 

avstånd i reglementerad liggande ställning  

uppnått minst 12 femskottsserier. 43 p 

för silvermedalj:  att under ett kalenderår på 300 meters  

avstånd i för Elitklassen reglementerat skjut- 

program uppnått minst 6 femskottsserier i liggande 43 p 



samt uppnått minst 6 femskottsserier i ställningar  36 p 

(3 knä + 2 stå). 

för guldmedalj:  att under ett kalenderår på 300 meters  

avstånd i för Elitklassen reglementerat skjut- 

program uppnått minst 6 femskottsserier i liggande  45 p 

samt uppnått minst 6 femskottsserier i ställningar  40 p 

(3 knä + 2 stå). 

 

Medaljerna skall erövras i ordning brons, silver och guld. Medalj av samma valör kan endast 

erhållas en gång. 

 

  

Kolla över era resultat och skicka medaljbeställning .  

 

Sektionsadressen är från och med i våras: 

Värmlands skyttesportförbund 

C/O Stefan Lundgren 

Mölnbacka Ekebo 2 

669 92 Deje   

0552 21045                         072204210                           

stefan.molnbackaekebo@glocalnet.net 
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