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Inbjudan Korthållsfältskytteserie Värmland 2022 

 

 

Serietävlingen består av 5 deltävlingar. Resultat i de 3 bästa räknas. 

Varje tävling består av 6 stationer.  

Inskjutningsstation före tävlingen, mål C6 eller C7, 3+3 skott på 50 meter. 

Särskiljning sker på högsta  antalet träff i de 3 bästa tävlingarna, sedan den tävlingen med högst antal 

träff före omräkning. Om särskiljning ej kan ske ändå ska särskjutning ske om förstapriset i samband 

med sista deltävlingen. Övriga delar placering. 

Om möjligt ska innerringsmarkering ske på samtliga mål. 

Målen ska stå på okända avstånd, men enligt regelbokens rekomenderade avstånd. 

Endast mål som finns med i regelboken ska användas. 

Det är öppet för skyttar utanför Värmlands skyttesportförbund att antingen delta i hela serien eller i 

enstaka deltävlingar utan att delta i själva serietävlingen.! 

 

Tre olika skjuttider ska användas:  

1. Klass liggande, rekrytering och kudde 2 minuter. 

2. Kikarklass och ställningsklass skjuttider mellan 50-90 sekunder 

3. Skytt som inte skjuter enligt punkt 1 ovan, men har enkelskottsgevär får 15 sekunders tidstillägg 

på sin skjuttid jämfört med den tiden som är satt på stationen. 

 

En utjämning mellan deltävlingarna sker såtillvida att skytt med högsta resultat i varje klass får 

sitt resultat omräknat till 36 träff  och övriga skyttar får sitt resultat höjt med motsvarande antal träff. 

Ex: Högsta resultat är 32/13 träff. Skytten får 36/13 träff och övriga skyttar höjs 4 träff. 

 

Endast repetergevär är tillåtna i Kikarklass, ej halvautomater. 

 

Banläggare får delta på sin egen bana, men får då inte sitt resultat utan ett snitt av sina resultat i serien.  

Dock måste minst 2 tävlingar skjutas för att erhålla poäng. 

 

Rekomenderad startavgift per tävling 100:-, samt reducerad avgift för de yngre klasserna. 

 

Följande huvudklasser gäller.  

• Kuddklass ( KF9-KF11-KF13-KF15) 

• Liggande med rem ( KF17-KF1-KF2-KF65-KF70-KF75 ) 

• Ställning (KF3-KF4-KFE-KF55)  En station knästående per tävling 

• Kikare KFX ( .22lr gevär med kikarsikte och fritt stöd fram och bak ) 

• Rekryteringsklass KFÖ för föräldrar och intresserade. Kuddstöd. 
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Varje deltävling är en separat inbjudningstävling. Arrangören delar ut klassvis priser i samband med 

tävlingen( penningpris eller heders pris) .Arrangören behåller hela startavgiften. Plaketter klassvis delas 

ut i samband med sista deltävlingen. 

 

Arrangör meddelar senast en vecka före tävlingen var samlingen är, samt skyltar dit på tävlingsdagen! 

 

              

1. Söndag  24/4 Deje 

2. Lördag 7/5 Arvika 

3. Söndag 31/7 Edsbjörke 

4. Söndag 28/8 Gräsmark 

5. Söndag 11/9 Ulvsby 

 

 

 


