
INBJUDAN 

VÄRMLANDSSERIEN LUFTGEVÄR 

2019-2020 

 
   KLASSINDELNING 

 
Lsi 9   20 skott sittande med stöd Födda år 2009 eller senare 
Lsi 11   40 skott sittande med stöd Skytt som under 2019 fyller lägst 11 och högst 12 år 
Lsi 13   40 skott sittande med stöd Skytt som under 2019 fyller lägst 13 och högst 14 år 
L 13   20 skott stående Skytt som under 2019 fyller lägst 13 och högst 14 år 
Lsi 15   40 skott sittande med stöd Skytt som under 2019 fyller lägst 15 och högst 16 år 
L15   40 skott stående Skytt som under 2019 fyller lägst 15 och högst 16 år 
L17   40 skott stående Skytt som under 2019 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   20 skott sittande med stöd, ledare eller anhörig. 
 

 

   Skytt slutför serien i den klass som skytten börjar i.  
   Hopslagning av klasser med lågt deltagarantal. 
 
   Tävlingen öppen endast för värmlandsskyttar 
 

Tolkning  Decimal tolkning. Ni som inte har möjlighet att tolka decimal hör av er  

   till Mikael Gustafsson 070-336 68 49 eller gmg@telia.com  så löser vi det. 
 

Priser   Priser till alla som fullföljer 4 omgångar i ungdomsklasserna. L9-L17 
   Pris till 1/3 i vuxenklasser. L1-LE och öppen sitt 
 

 

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 2019   År 2020 

    Omg 1    3/11  Omg 4  19/1 

    Omg 2  24/11  Omg 5  9/2 

    Omg 3  22/12  Omg 6  8/3 
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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. 
   Endast skyttar som fullföljer 4 gånger debiteras. 
   Föreningen faktureras efter tävlingens slut. 
 

 

Resultatrapportering 

   På skytteonline, klubbvis enligt instuktioner nedan. 
 

Frågor   Vid eventuella frågor, kontakta Mikael Gustafsson på tel: 070-336 68 49 
   e-post: gmg@telia.com 

 

Resultat redovisas på 
www.varmland.skyttesport.se 

efter varje omgång. 

 

 

VÄLKOMNA TILL VÄRMLANDSSERIEN 

i samarbete med  

Skytteoneline.se 

 

 
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 innloggningskod: 

1. Begära innloggningskod -Klicka på knappen ”Begär innloggningskod” Skriv in ditt 

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

med innloggningskoden. 

2. Logga in: använd mailadress och innloggningskod. 

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

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

(klass och aktuell omgång). 

 

Iöversikten 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 
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