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CHRISTIANSTADS SKS INBJUDER ALLA INTRESSERADE 

SKYTTAR TILL WENDESBANAN att SKJUTA 

LÄNSFÖRSÄKRINGARS SERIETÄVLING GEVÄR 2020 

 

Program: Tävling A; Grundomgång enligt skytteregelboken men man kan välja 
liggande eller ställningsskytte om man vill oavsett ordinarie skjutklass. 
I prishänseende indelas skyttarna i fyra grupper.  
 

Liggande (Samtliga klasser): (L+L+L) (G13-15 skjuter med stöd)  
Ställning: G2, G55 (L+L+Knä), G 3, G 4, GElit (L+L+Ställning)  
Kikare L(Klass 1, Klass 2): G Kikare L (L+L+L) 

Kikare A: G Kikare A (L+Ställning+Ställning) -  Ställning enligt instruktioner i bilaga 2 

 

Summan av de tre bästa omgångarna räknas som slutresultat.  
Det finns skjutbord för veteranskyttar som vill skjuta sittande 

 

Tävling B; ”Poängtävling”. Direkt efter tävling A skjuts ytterligare en 5-

skottsserie lika med sista serien i grundomgången. Kikarskyttar räknar 11p 
på innertia (max är alltså 55p). Samma klasser enligt grundomgången. 
Segraren får 5p, tvåan 4p osv. Segrare i respektive grupp blir den som har 
högst sammanlagd poäng på alla deltävlingarna. 

 

Tävlingsdagar  1: Hemmabanetävling senast Sön 17 maj (se bilaga 1)  
2: Hemmabanetävling senast Sön 14 juni (se bilaga 1)  

   3: Lördag 22 augusti  
                            4: Lördag 12 september *) (avslutning, prisutdel) 

 

*) – skyttar som deltar på JSM får skjuta denna omgång på hemmabana före tävlingen 

 

Anmälan:  Anmälan tävlingsdagen 0900 – 0930 på plats 

 

Avgifter: Hemmabanetävlingar 60kr/start. Övriga 80:-/start 

(fika ingår). Betalas på plats kontant eller med 
Swish 123 018 47 88. 

 

Frågor: Henrik Nyberg, hnyberg@kikarskyttsyd.se 0709-450 466 
 

VÄLKOMNA! 
  



   

Bilaga 1  

 

Praktikaliteter kring hemmabanetävlingar 

 
Genomför tävlingarna tillsammans på er hemmabana enligt vanliga 

tävlingsförfarandet: 

 

5 st provskott på 3 minuter 

4 x 5 tävlingsskott.  

Tider enligt skytteregelboken för diopterskyttar 

Kikarskyttar Liggandeserier: 1,5 minuter per serie 

Kikarskyttar Ställningsserie: 3 minuter per serie 

 

Maila de kompletta resultaten (alltså inte bara summan) till 

hnyberg@kikarskyttsyd.se Glöm inte räkna innerringsträffar på sista femskottsserien 

för kikarskyttar. 

 

Skicka anmälningsavgifterna med Swish till 123 018 47 88. Skicka gärna gemensamt 

per förening. 60kr per deltagare. 
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Bilaga  2 

 

Regler för kikarklass 

 
Klasser 
Kikarskyttar är uppdelade i tre klasser enligt följande: 

Klass 1 – Liggande skytte enbart 

Klass 2 – Liggande skytte enbart, skyttar som hade 795p eller bättre på Vinterskyttet 

hör till denna klass och kan inte anmäla sig i klass 1. Har du väl börjat skjuta i klass 2 

kan du inte byta till klass 1. 

Klass A – Skjuter med varierande skjutställning enligt följande: 

 5 skott liggande och 5 + 5 skott i ställning för tävling A 

 5 skott liggande för tävling B där innertia räknas som 11 poäng 

 

Ställningar 

Deltävling 1: Ställningsskotten skjuts med ett personbilsdäck som stöd. Däcket ska 

stå på högkant och vara placerat i skjutriktningen. Bössan ska vila på högsta punkten 

på däcket. 

Deltävling 2: Ställningsskotten skjuts med ett personbilsdäck som stöd. Däcket ska 

stå på högkant och vara placerat vinklat 90 grader på tvären mot skjutriktningen. 

Bössan ska vila på högsta punkten på däcket. 

Deltävling 3 och 4 kommer förhoppningsvis att genomföras på Wendesbanan, mer 

information senare 

 

Utrustning för ställningsskyttar 

Samma utrustning måste användas i liggande- och ställningsskytte. Det betyder att 

benstöd får inte demonteras och man använder samma baksäck. 

 

Däck kan man få gratis från den lokala däckfirman. Vänligen använd däck till 

personbil i vanliga dimensioner så det blir lika för alla.  

 

Frågor? Maila hnyberg@kikarskyttsyd.se 
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