
Inbjudan Värmlandsserien 2020 

50 m & 300 m 

 

 
Klassindelning:  K9, K11, K13, K15, K17, K1, KL2, KL3, KL4, KLE, 

    KÖ (Kuddstöd för föräldrar och ledare, ingen skjutjacka) 

Korthåll   K55 och K65 Anmäler sig i lämplig klass KL2-KLE 
    För klassindelning se sid 82 i regelboken 
 

 
Gevär    G13-15, G1, G2, G3, G4, GE, G55, G65 

    Kikarklass 

 

     

Program:   K9-K15, KÖ   4x5 liggande med stöd. 

    K17-KLElit  4x5 liggande utan stöd (remstöd) 

 

 

    G13-15  3x5 liggande med stöd 

    G1,G2,G65  3x5 liggande utan stöd 

    G3,G4,GE,  2x5 liggande, 3 knä, 2stå 

(huvudskjutning svensk) 

        

    G55   2x5 liggande 5 knä 

 

    Kikarklass  3x5 liggande med stöd 

 

Den internationella tavlan gäller. 

Vid få deltagare slås klasserna ihop. 

 
Omgångar:   4 st varav de 3 bästa räknas. 

 
Rapporteringsdatum:  omg 1 22/6, omg 2 27/7, omg 3 17/8, omg 4 7/9 

    OBS man kan använda samma resultat som till andra serier. 

     

Anmälan:   Vid första resultatrapporteringen senast andra. 

 
Avgift:    100 kr. Faktureras vid seriens slut.  

(För dom som slutför serien vilket innebär att minst 3 deltävlingar skjuts) 

    Priser till samtliga upp till K17 och G13-15, 

    Från K1 och G1 till 1/3 som slutför serien. 

 
Frågor    Mikael Gustafsson 

    070-336 68 49 

    gmg@telia.com 
 
Resultat skickas till  På skytteonline, klubbvis enligt instruktioner nedan. 

mailto:gmg@telia.com#_blank


 

Välkomna till Värmlandsserien 2020 

 

 

Instruktioner till föreningarna för att rapportera skyttar och resultat: 

 

 Gå in på skytteoneline.se 

 Välj ”Tävlingar” i menyn längst upp. 

 Välj tävlingen ”Värmlandsserien” 

 I vänstermenyn välj ”Anmälan/Resultat” 

 

Första gången ni kommer till ”Anmälan/Resultat” så måste ni begära en inloggningskod: 

1. Begära inloggningskod -Klicka på knappen ”Begär inloggningskod” Skriv in  

emailadress+förening, klicka på ”Begär”. Ett mail kommer att skickas till din email 

med inloggningskoden. 

2. Logga in: använd mailadress och inloggningskod. 

3. Registrera deltagare och resultat. Ny sida kommer att visas där medlemmar kan 

skapas och läggas till i tävlingen. Fält som är gula i deltagarlistan går att redigera 

(klass och aktuell omgång). 

 

I översikten ser man sista inrapporteringsdatumet för omgångarna, efter det datumet går det inte att 

rapportera resultat på omgången. 

 

Håll muspekaren över ikonen ”i”, så får ni mer information. 

 

Vid frågor/problem på skytteoneline, kontakta Ragnar Wässman 0733-514 679. 

ragnar.wassman@ardis.se 


