
 

 

INBJUDAN TILL 
 

ALLSVENSKA GEVÄRSSERIEN och  

MINI ALLSVENSKAN PÅ 50M 2015 
 

Svenska Skyttesportförbundet, Gevärssektion och Gefle Frivilliga Skarp skytteförening inbjuder 
härmed samtliga klubbar och föreningar till allsvenska serien och mini allsvenskan på 50 meter 

 
Tävlingsregler Skjutprogrammet är en halvmatch, 20 skott i varje ställning. 
allsvenskan Serien omfattar 7 omgångar för divisioner med 8 lag och 5 omgångar för divisioner  

          med 6 lag.  
Skytt får ingå i flera lag, men då måste förstås dubbla skjutningar göras.  
Tex halvmatch (3x20) + 60 skott liggande.   
Observera att deltagande skyttar över 14 år måste ha löst tävlingslicens för år 2015.  
 

Resultaten tolkas i heltal! 
 

Divisionsindelning Divisionsindelning sker med hänsyn till föregående års resultat 
Nytillkomna lag placeras i de lägsta divisionerna. 

   
I division 2, Junior & Veteran = 2-manna lag 
Divisionerna 1 & Elit = 3-manna lag.  

 
Mini allsvenskan Serien är indelad i två grupper. 
ställningar Grupp A=max 17år, Grupp B= max 15år 
 2-mannalag och omfattar 5 omgångar 
 Skjutprogram är 3x10 skott, 10 skott i varje ställning, per omgång.  
 (vid lågt deltagande utgår denna division) 
 
Mini allsvenskan  Serien är indelad i två grupper. 
liggande Grupp A=max 17år, Grupp B= max 15år 

2-mannalag och omfattar 5 omgångar  
 Skjutprogram är 20 skott liggande per omgång.  
 (vid lågt deltagande utgår denna division) 
 
Liggande 60 skott    Serien omfattar 7 omgångar med 60 skott liggande per omgång, 2-manna lag. 

    
 

 
Eftersom serien följer Sportskyttets regler - skjuter ALLA med remstöd (även miniallsvenskan). 

 

 
 
Anmälan: Senast den 30 april 2015 
 Skriftligt till; 

Gefle frivilliga skarp Skf  
c/o Lena Lindberg 
Blomrundan 3, Sälgsjön 
805 91 GÄVLE 
eller via e-post: GefleFrivSkarp@gavlenet.se 

 
Avgifter: Allsvenskan   (3-mannalag) 325 kr  
    (2-mannalag) 275 kr  
 Mini allsvenskan  (2-mannalag) 175 kr  
   
 Avgiften sätts in på; Gefle Skarps postgiro 851 68 – 3 märkt Allsvenskan 50m 2015 
 
Tävlingsstart: Sista rapporterings-dag för omgång 1 är preliminärt 29/5 
  
  

Mer info Mer information kommer i samband med resultatkort och kontrollappar, 
 som kommer att skickas ut under vecka 19.  
 Inbjudan & Resultat kommer att finns på Gevärssektionens Hemsida; www.skyttesport.se  
 & Gefles hemsida; www5.idrottonline.se/GefleFrivilligaSKF-Sportskytte/    

                    

 

OBS – Kom ihåg att ange adress dit kontrollapparna skall skickas - OBS 
(ange även om ni skjuter på elektroniska tavlor och inte behöver kontrollappar) 

 

Svenska Skyttesportförbundet & Gefle frivilliga Skarp skf   
hälsar alla nya och gamla skyttar välkomna till 2015 års allsvenska 50 m. 
 

 
 
 

mailto:GefleFrivSkarp@gavlenet.se
http://www.skyttesport.se/


 

 

 

ANMÄLAN  

TILL ALLSVENSKAN - 50M 2015 
 

 

Förening:      ..................................................................... SDF:  ................................... 

 

Kontaktperson: …….......................................................... Telefon:  .............................. 

 

Adress: ........................................................................ Postadress:........................... 

 

 email: .............................................................. @ ............................................ 

 
 

 
Allsvenskan (3x20 skott), 325 kr för 3-mannalag, 275 kr för 2-mannalag. 

 
Antal lag i öppen klass: .............................................. 

 
Antal lag i juniorklass: .............................................. 

 
Antal lag i veteranklass:.............................................. 

 

Allsvenskan (60 skott liggande, 2-manna lag), 275 kr 
 

Antal lag i liggande klass: ………………………….. 

 
Allsvenska propagandan (3x10 skott, 2-manna lag), 175 kr per lag 

 
Antal lag (max 17år).............................................. 

 
Mini allsvenskan liggande (20 skott, 2-manna lag), 175 kr per lag 

 
Antal lag (max 17år).............................................. 
 

 

Ja tack vi vill ha etiketter …..   Nej tack vi vill INTE ha etiketter ….. 
 

 

 
 

Summering av antal anmälda lag 
 

  

 

Allsvenskan lag á 325 kr =   

   lag á 275 kr =   

Mini allsvenskan lag á 175 kr =  
 

 Summa           ................... kr                 

 

Anmälan: Senast den 30:e April                           Avgiften sätts in på Postgiro 851 68 – 3 
                   GFS c/o Lena Lindberg 

                       Blomrundan 3, Sälgsjön 805 91 Gävle 

                       GavleFrivSkarp@gavlenet.se   


