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LUFTGEVÄRSSERIEN 2016-2017 
Klassindelning 
Elit De 8 högsta resultaten från föregående år (2015/2016) 

skjuter en serietävling (Bilaga 5)  40skott stående 

A De som tidigare sköt minst 375   ” 

B De som tidigare sköt 360 - 374,9  ” 

C De som tidigare sköt 345 - 359,9  ” 

D De som tidigare sköt 325 - 344,9  ” 

E De som tidigare sköt lägre än 325 poäng  ” 

F En klass för alla som inte önskar skjuta 40 skott, 20skott stående 

Öppen Sittande med stöd, det år man fyller 16 och äldre 20 skott sittande * 

Rem Sittande med rem    20 skott sittande 

L15stå Ungdomar som under 2016 fyller 16 år och yngre 20 skott stående 

LSi 15 Ungdomar som under 2016 fyller 15 år  20 skott sittande * 

LSi 13  Ungdomar som under 2016 fyller 13 el. 14 år 20 skott sittande * 

LSi 11  Ungdomar som under 2016 fyller 11 el. 12 år 20 skott sittande * 

 *LSi 11,-13,-15 och Öppen, ställning enligt regelboken nationellt skytte version 2016-06-28 

LSi  9  Ungdomar som under 2016 fyller 10 år och yngre,  Sittande med stöd 

Par En anhörig (född 2000 eller tidigare), skjuter par med någon ur LSi 15 -LSi 9 

 Båda skjuter 20 skott sittande med stöd för handen, aktiv får även delta i denna klass. 

 Anhörig som skjuter par med flera, ska skjuta nytt resultat för varje ungdom. 

 Skytt ur klass Öppen ska använda sig av samma resultat som i klass Öppen, 

vid par-skytte med flera, ska nytt resultat skjutas för varje ungdom där efter. 

Funktions- 
nedsatta  En klass för samtliga med dokumenterad funktionsnedsättning 20 skott 

Synskadade 10 skott sittande med stöd. Antal innertior ska rapporteras i varje omgång 

 

Lag Senior Som lagresultat räknas omgångens 3 högsta individuella resultat oavsett klass, 

 från skyttar som skjuter 40 skott i stående. Om ej fullt antal 40 skotts skyttar finns, 

 får resultat från klass F eller L15s ingå i resultatet. 

Lag L15-L9 Omgångens 4 högsta resultat. 

Lagresultat ska alltid rapporteras, även om laget inte haft fullt antal skyttar 

 

Cup,Indiv. Samtliga som deltar i omgång 1, 40 skott. Utdelade cupkort ifylls och insändes med 

 första omg. resultat.  Genomförande se detaljer i bilaga 4. 

Finalen skjuts lördagen den 17 december i Morup.  

Funktionsnedsatta och Synskadade har egen cuptävling. Final se bilaga 4 
 

Cup,lag I laget ska ingå tre Ungdomar (LSi 15,-13,-11 eller -9) sittande med stöd för handen,  

 40 skott + två övriga dock högst en ur Elit, 40 skott stående. 

Cup-lottning/genomförande se bilaga 2. 

Cupfinalen för lag skjuts onsdagen den 1 mars 2017 kl. 1800 i Morup 

(Denna dag och plats gäller, kan man inte så = VO) 
 

Hallands- Ny verksamhet för stående skyttar Enligt bilaga 6  

stafetten 
 

Klassbyte Upp/Nedflyttning sker med sista registrerade slutresultat. Uppehållets längd har ingen betydelse! 

 Undantag gäller Elitklassen som har egna klassificerings regler 
 

Priser Hallands Skyttesportförbunds tävlingsmedalj i guld till klassegrarna. (Dekal till samtliga) BORTTAGEN. 

Individuella priser till samtliga som deltar minst 10 gånger av femton som tävlingen omfattar. 

De tio bästa resultaten räknas till resultatlistan. Elit räknar seriepoäng. 

 Segrande lag i de olika divisionerna erhåller en minnes platta. 

Ett pris var till segrarna i de olika Cup-tävlingarna.  
 

Tavlor Skytt skjuter ett skott på varje riktprick. 

 Tavlorna ska varje omgång vara skjutna i nummerföljd 

 Förening som skjuter på automattavlor, ska använda särskild rapportblankett. 

 Blanketten ska vara underskriven av minst en kontrollant. 
 

Avgifter Enligt bilaga 1 

 



 2 

DATUM FÖR TÄVLINGSOMGÅNGARNA 
 

2016 

1. Omg  Klar 11 okt   9.Omg *  Klar 6 dec 

2. ” Klar 18 okt  2017 

3. ” * Klar 25 okt **  10.Omg   Klar 10 jan  

4. ”  Klar 1 nov  11. ”*  Klar 17 jan 

5. ” * Klar 8 nov  12  ”  Klar 24 jan 

6. ”  Klar 15 nov  13  ” *  Klar 31 jan 

7. ” * Klar 22 nov  14  ”  Klar  7 feb 

8. ” Klar 29 nov  15  ” *  Klar 21 feb 

* Cup omgång ** Föreningsomgång i Skyttiaden OBS! rapportera åldern på stå skyttarna 

 

Prisutdelning På Gullbrannagården LÖRDAGEN DEN 11 MARS 2017 

  

LAGTÄVLINGEN 

Senior 
Div I I16/Lv6, Källsjö, Morup, Sydhalland, Tvååker, Ullared, Veddige, Värö 

 

Div II Fjärås, Grimeton, Gunnarsjö, Halmstad/ Snöstorp, Skällinge, Slättåkra, Veinge/Eldsberga, Ätran 

 

Div III Falkenberg Laholm, Ljungby, Torup, Varberg 

 

Ungdom 

Div I I16/Lv6, Källsjö, Ljungby, Morup, Skällinge, Torup, Tvååker, Ullared,  

 

Div II Falkenberg, Fjärås, Halmstad/Snöstorp, Sydhalland, Veinge/Eldsberga, Veddige, Värö, Ätran. 

 

Div III Gunnarsjö, Grimeton, Laholm, Slättåkra, Varberg 

 

 

 

Kontroller: Tavelkontroll regionsvis 31/10 - 8/11 omg 1-3 (Allhelgonadagen 1/11) Se bilaga 1. 

Tavelkontroll och slutredovisning av pristagare, för alla i Kvibille den 15 december kl. 1800. 

 Slutlig resultaträkning i Kvibille torsdagen den 23 februari 2017 kl. 1800. 

 

Särskiljning: Sker på sista räknade omgångs resultat. 
 

Tolkning: Manuellt tolkade prickar: markeras med pil in/pil ut. 

Maskin tolkade tavlor: resultatet ”maskin stämplas” på tavlan. 

Automat tavlor: resultatet redovisat på särskild blankett, påskrift av två kontrollanter. 

För omg. skjuten i samband med annan tävling: gäller tävlings arrangörens tolkning. 
 

Regler: I övrigt följer vi Svenska Skyttesportsförbundets reglemente för gevär 10 meter och 

för sittande skyttar klass Öppen, LSi 15 – LSi 11 Ställning enligt regelbok Nationellt skytte  

version 2016-06-28. 

 

Resultat: Sammanlagda resultatet redovisas på sista tavlan.  

Resultaten ska vara Lisbeth Johansson tillhanda senast fredagen efter varje omgång. Postas !!! 

 Tidningsresultat rapporterade till kretsansvarig senast Onsdagen efter varje omgång. 

 Se bilaga 3. 

 

Särskiljning: Ingen särskiljning ska ske vid 2000p och 4000p i klass LSi 15-LSi 11och Par  

Lika poäng innebär delad 1:a plats  

Vid 2000p i klass Öppen ska särskjutning ske  Enligt bilaga 4. 

För synskadade med lika slutpoäng och antal innertior, ska särskjutning ske om första platsen. 

 

Tävlings- Henrik Johnsson Gotthards väg 5 439 52 ÅSA Tel: 0340-656446 

adress:  
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      Bilaga 1 

 

AVGIFTER o. KOSTNADSREDOVISNING 
 

Medlemsavgiften på 700:- gäller för alla föreningar och ska senast vara betald före seriens början. (5/10) 

Avgiften per skytt: i 40-skottsklasserna och i klass F, Öppen och Rem är 275:-  

Funktionsnedsatta, Synskadade och den vuxna i par betalar 250:-  

Övriga klasser betalar 230:- 

 

Medel avsätts till de skyttar som ingår i Hallandslaget under innevarande tävlingssäsong, samt för premiering av 

de skyttar som deltagit i samtliga femklubbstävlingar, dessa erhåller en plakett 

 

Kostnadsredovisning 
 

Föreningen:  Betalar för alla sina anmälda pristagare, samt material och kurs kostnader. 

 

Delbetalning: Efter 5:e omgången kommer föreningen att faktureras för de skyttar som deltagit under dessa 

omgångar med 150:-/skytt, oavsett klass. Delbetalningen avräknas på slutfakturan. 

 

Slutredovisning: Föreningarna redovisar av antal pristagare vid kontrollen den 15 december  

Fakturering sker i början på januari. 

 

! Samtliga inbetalningar sker först efter att ni erhållit en faktura, utskickad av Kassören. 
 

 

FÖRSTA TAVELKONTROLLEN SKER REGIONSVIS DEN 31/10 – 8/11 2016 
 

*Veddige  *Grimeton  *Sydhalland 

Värö  Tvååker  Laholm 

Fjärås  Skällinge  Halmstad/Snöstorp 

  Varberg  I16/Lv6 

    Veinge/Eldsberga 

 

*Ljungby  *Slättåkra  *Gunnarsjö 

Falkenberg  Torup  Källsjö 

Morup    Ullared 

Ätran 

*Värdföreningen: inom respektive grupp är understruken, tar kontakt med övriga föreningar för 

överenskommelse om tid och plats i god tid.  

 

Att medföra till kontroll 

 En i förväg ifylld rapportblanket med aktuella skyttars namn och resultat (se bilaga 7) 

 En kopia på rapporterna som skickats till Lisbeth Johansson ska medtagas 

 Tavlor som medförs till kontroll ska vara sammanräknade på sista tavlan eller kontrollapp för 

elektronik. 

 Samtliga lagskyttars tavlor för de omgångar som är kallade till kontroll 

 Förening utan lag, medför tavlorna för de 2 högsta resultaten 40 skott och 3 högsta resultaten 20 skott 

för samtliga omgångar som är kallade till kontroll 

 Förening som inte har skyttar enligt ovan medför tavlor för de 3 högsta resultaten samtliga omgångar 

som är kallad till kontroll. 

 

Ändringar av resultat, noteras av föreningen för korrigering på resultatkort och samtliga rapportblanketter 

skickas till Henrik Johnsson, av värdföreningen snarast efter kontrollen. 

 

     Tävlingsledaren 
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      Bilaga 2 

 

 

CUP-LOTTNING LAG  GENOMFÖRANDE 
 

 

1:a omgången ska vara klar den 22/11 

 

2:a omgången ska vara klar den 10/1 

 

3:e omgången ska vara klar den 14/2 

 

Finalen skjuts den 1/3 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inbjudan till cupmötet ska ske senast 14 dagar före sista skjutdag, av den som har 

hemmabana. 

 

Resultat rapportering snarast efter genomförd skjutning till Lisbeth Johansson  

Tel: 0340-38598 
 

Lottning till övriga omgångar kommer att ske efter ”Davis Cup” modell, men bevakas 

av föreningarna själva. ”Minns man inte gäller lottningen” 
 

Finalen för cuplag genomföres enligt bilaga 4 

 

Synskadade särskjuter på lämplig plats och tid men ska vara klart senast till 

prisutdelningen. 

 

I omgång 1 möter: 
Ätran – Källsjö 

I16/Lv 6 – Veinge-Eldsberga 

 

I omgång 2 möter 
Ullared – Sydhalland 

Tvååker – Laholm 

Veddige . Segraren match 1 

Morup – Segraren match 2 

 

Laget består av 5 skyttar 

3 sittande med stöd, (valfritt från klasserna 

LSi 9,-11,-13 och -15) och 2 stående varav 

bara en från Elit. 

 

Samtliga skjuter 40 skott. 

 

Lagens sittande- respektive ståendeskyttar 

lottas mot varandra. 

 

Tävlingen består av fem matcher där 

vinnaren erhåller 1 poäng. Vid lika resultat 

0,5 poäng vardera. Samt 1 poäng till det lag 

med högsta   totalsumma. 

 

Särskiljning 

Om lagresultatet blir lika 3 - 3 sker 

särskiljning  enligt följande: 

a) Summan av lagets sista 10 skottsserier 

b) näst sista 10 skottsserierna etc. till dess 

särskiljning nåtts. 

c) Största anta tior, nior, åttor, etc 

d) Största antal innertior. 

 

Övrigt 

Samtliga deltagare ska skjuta i 

Hallandsserien 

Sittande skytt ska hämtas från sittande klass 

i Hallandsserien. 
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      Bilaga 3 

KONTAKT ADRESSER KRETSAR 
För tidningsresultaten 

 

 

HALMSTAD BO ERLANDSSON 

  Slättemarken 13 

  305 78 KVIBILLE 

  Tel 035-56248 

  E-mail: bo.erland@telia.com 

 

 

FALKENBERG PETER LARSSON 

  Holmagård 102 

  311 95 FALKENBERG 

  Tel 073-3765635 

  E-mail: peter.larsson19403@telia.com 

 

 

ÄTRAN  SVEN-OLOF KARLSSON 
  Djuparp 108 

  311 52 FEGEN 

  Tel 0346-61152 

  E-mail: svenolof@ostrafrolundapall.se 

 

 

TVÅÅKER KARL-ERIK ANDERSSON 

  Kullaberg Åhs 

  432 76 TVÅÅKER 

  Tel 0340-41084 fax 0340-40573 

 

 

TIDN.RESULTAT HENRIK JOHNSSON 

  Gotthards väg 5 

  439 52 ÅSA 

  Tel 0340-656446 / Fax 0340-779125 

  E-mail: henrik@thjab.se 

 

Hemsida resultat www.hallandsserien.se  
 

 

LÄGSTA RESULTAT ATT RAPPORTERA!!! 
ELIT Alla A 380 B 370 C 360 D 345 E 325 

F 160 ÖPP 199 REM 190 FUNK 195 SYN 98 

L15s 140 L15 199 L 13 199 L 11 198 L 9 192 PAR 397 

LAGRESULTATEN SKA RAPPORTERAS VARJE VECKA !!! 

Halmstad/Snöstorp 

I16/Lv 6 

Laholm 

Sydhalland 

Veinge/Eldsberga 

Falkenberg 

Ljungby 

Morup 

Slättåkra 

Torup 

Gunnarsjö 

Källsjö 

Ullared 

Ätran 

Tvååker 

Varberg 

Värö 

Fjärås 

Grimeton 

Skällinge 

Veddige 
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      Bilaga 4 

 

Särskiljning 
Öppen klass vid 2000p   
Skyttarna särskiljes genom särskjutning,  

Tid och plats fastställs vid tavelkontrollen den 15 december 2016 

 
 

 

 

CUP-finaler 
 

Induviduell-Cup (40skott) 
Börjar som tidigare med kval. Omg 1. Cupomgångarna genomföres sedan med resultat från seriens 

omgång 3, 5, 7 och 9 med lottning mellan varje omgång, dock längst tills det återstår 20 skyttar.  

 

Lottningen går till så att:1. Den skytt som har högst resultat efter omgången går vidare, 

2. Vid lika resultat går båda vidare. 3. Om endast en skytt inkommit med resultat går denna vidare 

4.Om ingen inkommit med resultat går ingen vidare. 

 

Finalskjutningen: De skyttar (20st) som enligt ovan har kvalificerat sig till finalen samlas vid ett 

tillfälle på samma bana och gör upp om segern. Denna final skjuts 17 december 2016 i Morup 

 

 

Lag-Cup, även Funktionsnedsatta  

2017 genomförs cupfinalen onsdagen den 1 mars kl. 1800 i Morups skyttelokal. 

 

Genomförande:  Enligt bilaga 2 

Tävlingsledare: Henrik Johnsson, vid förhinder annan ur styrelsen 

Funktionärer: Två personer ur respektive deltagande förening. 

 

 

Tävlingsorganisationen ansvarar för dessa arrangemang.  

 

 

 

 

 

Övriga tävlingar 

 
Femklubbstävlingen: Fjärås 13/11 2016, Halmstad 3/12 2016, Torup 7-8/1 2017, 

Morup 28/1 2017, Veddige 11-12/2 2017 

 

Förb.M 2016  LM o. DM 2017 
Stående 10m 23/10 I16/Lv6 DM 18/2 Halmstad/Snöstorp 

   LM 26/2 Veinge-Eldsberga 
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      Bilaga 5 

Elit-klass inom Hallandsserien 
 

Klass-Elit i Hallandsserien ersätts av en matchserie för de åtta bästa skyttarna oavsett klass från 

föregående års Hallandsserie. Syftet är att ge skyttet i Hallandsserien lite mer nerv för våra mest 

rutinerade skyttar. 

 

Det går till så att varje skytt möter en motståndare per vecka under fjorton omgångar, alla möter alla 

med returmatch. Seger ger två matchpoäng, lika resultat ger en matchpoäng vardera. Vid lika antal 

matchpoäng efter säsongens slut avgörs placering genom högsta sammanlagt skjutna resultat, räknat på 

de tio bästa omgångarna. Resultatkort förs som vanligt för skytten, detta kort används förutom vid 

särskiljning även för att kvalificera sig till nästa års elitserie. Matcherna skjuts samma veckor som 

omgång 2-15 av Hallandsserien, på så sätt finns chansen att serien avgörs först samtidigt som resten av 

Hallandsserien. Omgång 1 skjuts för att reservera en plats i serien så att serien omfattar 15 omgångar 

precis som övriga klasser. Uteblir kvalificerade skyttar från omgång 1 plockas reserver in. 

 

Summan av de tio bästa resultaten oavsett klass under säsongen används vid kvalificeringen till nästa 

års elitserie. 

 

Matcherna ska skjutas på utsatt vecka, däremot får ett resultat skjutet i efterhand räknas med på 

resultatkortet för 2016/2017 års kvalificering till Elit-klassen kommande säsong. 

 

Matchordning 
 

Omgång 2, 15  Omgång 3, 14  Omgång 4, 13  Omgång 5, 12 

Skytt 1 Skytt 8  Skytt 1 Skytt 2  Skytt 1 Skytt 3  Skytt 1 Skytt 4 

Skytt 2 Skytt 7  Skytt 3 Skytt 8  Skytt 4 Skytt 2  Skytt 5 Skytt 3 

Skytt 3 Skytt 6  Skytt 4 Skytt 7  Skytt 5 Skytt 8  Skytt 6 Skytt 2 

Skytt 4 Skytt 5  Skytt 5 Skytt 6  Skytt 6 Skytt 7  Skytt 7 Skytt 8 

           

Omgång 6, 11  Omgång 7, 10  Omgång 8, 9    

Skytt 1 Skytt 5  Skytt 1 Skytt 6  Skytt 1 Skytt 7    

Skytt 6 Skytt 4  Skytt 7 Skytt 5  Skytt 8 Skytt 6    

Skytt 7 Skytt 3  Skytt 8 Skytt 4  Skytt 2 Skytt 5    

Skytt 8 Skytt 2  Skytt 2 Skytt 3  Skytt 3 Skytt 4    

           

 

Kvalificerade 2016/2017   Reserver 
Emelie Johansson Veddige  Richard Engström Grimeton 

Erik Engström Grimeton  Charlotte Vendelstrand  Veddige 

Tim Pettersson I16/Lv6  Fredrik Nilsson Sydhalland 

Sara Miebach I16/Lv6  Jonathan Röjgren Tvååker 

Maria Persson Värö  Jonatan Cederlöw I16/Lv6 

Rebecka Nilsson Ullared 

Emil Bjärehäll  I16/Lv6 

Gisela Johansson Morup 

 

 
  

Efter omg 1 vet vi vilka det blir som skjuter klass Elit 

  

Eventuella redan nu kända avanmälningar, meddelas 

Henrik Johnsson snarast! 
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Bilaga 6 

 

Hallandsstafetten  
 

 

Syftet med Hallandsstafetten är att få våra skyttar att komma till andra föreningar och där få 

bekanta sig med nya miljöer, nya skjutbanor, andra föreningars skyttar och verksamhet. För 

att utveckla sig själv som skytt, få förståelse för andra föreningars möjligheter, få utbyta 

erfarenheter från andra skyttar och ledare. 

Målet är att skyttarna ska bli individuellt bättre, öka samförstånd mellan skyttar-föreningar-

ledare på sikt få mer skyttar som stannar kvar längre och på det sättet öka ledar- och 

tränarförsörjningen i Halländskt luftgevärsskytte 

Genomförande Skytt som skjuter i Hallandsserien stående har möjlighet att åka i väg och 

träna alternativt skjuta en Hallandsserie, hos annan förening som deltar i Hallandsserien. 

 Skytt tar kontakt med föreningen för att kolla vilken tid som passar bäst. 

 Skytten själv svarar för utrustning och ammunition. 

 Föreningen tar ut en kostnad på 20kr för tavlor, slitage mm.  

 Ansvarig ledare fyller i ”Stafettkortet” 

 Skytt lämnar in ”Stafettkortet” till sin egen förening vid sista inlämningstid för omgång 

15 i Hallandsserien 

Andelar 

Vid träning eller då man skjuter en omgång i Hallandsserien hos annan förening, erhålls en 

andel för varje ny förening man besökt. 

Vid tävling erhålls en andel för varje tävling i Halland man deltar i, även om detta skulle bli en 

förening som besökts tidigare. Till tävling inräknas Förbundsmästerskap, DM, 5-

klubbstävling, Match i Hallands-seriens Lag-Cup, 1000 poängaren, och eventuella 

inbjudningstävlingar arrangerade av föreningar i Hallandsserien.  

Varje andel blir en lott i dragningen 

Premie: Till den som först blir dragen utgår en premie på 2000 kr som stöd, men först efter 

genomfört SM 10m 2017 

 

 

Michael Normann 
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STAFETTKORT 
Namn:      
 

Fö rening:      
 

Dag: 

 

Plats: Ledare 
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                         Bilaga 7 

Rapporteringslista för tavelkontroll  
 

 Föreningen fyller i namn och resultat innan tavelkontrollen.  

 För lagskyttar, var noga med kontrollen av att det är de inrapporterade lagresultaten som fyllts i.  

 Vid tavelkontroll ska den som granskar tavlorna notera eventuella ändringar vid varje resultat, är 

resultatet riktigt noteras detta med en nolla så att det är uppenbart att tavlorna granskats.  

 Kontrollera även summeringen av det totala lagresultatet. 

 

Förening:______________________ 
 

Omg:__ 
 

Namn Res +/-  Namn Res +/- 

       

       

       

    Summa:   

Summa:       
 
 

Omg:__ 
 

Namn Res +/-  Namn Res +/- 

       

       

       

    Summa:   

Summa:       
 
 

Omg:__ 
 

Namn Res +/-  Namn Res +/- 

       

       

       

    Summa:   

Summa:       
 
 

 

Kontrollerad av: ………………………………………………………………………….. 

Namn    Förening 

 


