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BO ERLANDSSON     2014-04-25 
 
 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR HALLANDS SKYTTESPORTFÖRBUNDS 
SERIETÄVLING GEVÄR 50M PÅ HEMMABANOR 2014 

 
Klassindelning och Se bilaga 1. 
Skjutprogram 
 
Lagtävling  Omgångens tre högsta resultat i liggande med rem ur klasserna  

Ställning 3x20, Ställning 10+5+5 (totalsumman), Junior och Öppen 
   
Lagtävling Ungdom De tre högsta resultaten räknas som lagresultat. 
 
Avgifter  100 kr/deltagare i Motionsklassen. 

200 kr/deltagare i samtliga övriga klasser. 
   + materialkostnader 
 
Priser  Klassegrarna erhåller förbundets medalj i guld. (Ej motionsklassen) 
  Priser till samtliga i Juniorklassen som skjutit minst fem omgångar 

Pokaler till samtliga i ungdomsklasserna som skjuter minst fem omgångar 
  och nyttopriser till bästa tredjedelen i övriga klasser. 
  Till 1/3 del av deltagarna i motionsklassen utlottas priser.  

(1 Lottandel för varje deltagen omg) 
  Pris till segrande lag i lagtävlingarna. 
  Prisutdelning i samband med Förb. M (Kh/Khl) ca 1130 
 
Lagstafetten  Se bilaga 2. 
  (Deltagande i Hallandsserien inget krav) 
 
Förbundsmästerskap Går lördagen den 23 augusti i Morup 
 
Tavelkontroll Föreningarna skall arkivera samtliga omgångars tavlor tills prisutdelning 

skett. Föreningen Hallandsserien Gevär har rätt att begära in tavlor för 
kontroll. 

 
Tavlor  Utdelade tavlor skall användas och skjutas i nr följd. 
  Förening som skjuter på elektroniska tavlor använder nr kontrollapp. 
  Krontrollappen skall vara underskriven av kontrollant (ej skytten). 
 
Resultatredovisning Omgång ETT tillhanda via post, senast den  22/5 
  Omgång TVÅ  ” 28/5 
  Omgång TRE  ” 12/6 
  Omgång FYRA ” 26/6 
  Omgång FEM  ” 17/7 
  Omgång SEX  ” 7/8+Resultatkort 
 
 Resultaten skall skickas till Henrik Johnsson Gotthards väg 5 439 52 Åsa 

Eller faxas på nr: 0340-779125 eller via E-post:henrik@thjab.se 
 
Omgångs resultaten Visas på hemsidan … http://www.hallandsserien.se 
 
Tävlingsledare Henrik Johnsson Tel: 0340-656446 
 
 
 

HALLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND / HALLANDSSERIEN GEVÄR 

Slutresultatet 
räknas på de 
fem bästa 
omgångarna 
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BILAGA 1 
HALLANDSSERIEN GEVÄR 50 M 2014 

 
 

KLASSINDELNING 
 

SKJUTPROGRAM 
 

REGLER 
 
STÄLLNING 
 
STÄLLNING 

 
3 x 20 skott. (Knä, Ligg, Stå) 
 
10 + 5 + 5 skott. (Ligg, Stå, Knä) 

 
JUNIOR     födda 1997 – 1999 

 
20 skott liggande med remstöd. 

 
ÖPPEN 

 
20 skott liggande med remstöd. 

 
UNGDOM A födda 1999 – 2002 
 
UNGDOM B födda 2003 och 
                    senare 
 
PAR          En ungdom född 1999 
                  och senare samt 
                  En vuxen född 1998 
                  eller tidigare. 

 
20 skott liggande med stödkudde. 
 

” 
 
 

” 
 
Samtliga klasser, liggande med 
stödkudde. Vapnet i handen som 
skall vara framför varbygeln och 
vila mot kudden. 

 
FUNKTIONSNEDSATTA 
(Genomförs om det är minst 3 
deltagare) Annars hänvisas dessa 
till Öppenklass 
 

 
30 skott egna regler. 
 
 
Skjuter då 20 skott 

 
Anpassas till nationella och 
internationella regler enligt 
SvSF, dock gäller fri 
skjuttid, samt att en omgång 
skall slutföras vid ett och 
samma tillfälle. 

 
MOTIONSKLASS 
(Rekryteringsklass) 

 
20 skott sittande (vid bord)  
med stödkudde. 

 
Enbart gevär för kaliber .22 
long får användas. 
Kikarsikte får användas. 
En klass oberoende av 
ålder. 
Handikappskytt deltar under 
sina förutsättningar. 
Priser lottas ut. 
En lottandel/deltagen 
omgång. 

 
 
Arrangörer / tävlingar och mästerskap i Halland 2014 
DM 50m, 60 Ligg och 3x20 Den 22-23 juni i Halmstad (I16/Lv6 Skf) 
(Sen, Dam, Hj o. Dj) 
LM för Vet (60 Ligg och 3x20) 
 
LM Ungdom A o. B  Den 18 juni i Sydhalland (samtidigt med HGP omg2) 
Lagstafetten   Den 11 augusti i Morup 
FörbM korthåll  Den 23 augusti i Morup 
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BILAGA 2 

 
Tävlingsbestämmelser för ”Lagstafetten” 2014 

 
Bakgrund: Tävlingen är en ersättning för den tidigare genomförda cuplagstävlingen. 
 
Upplägg: Alla skytteföreningar i Halland är berättigade att delta, oavsett om man deltager i 
Hallandsserien eller inte. 

 Laget består av 3 skyttar som lottats tillsammans på plats. 
 Skjutningen genomförs i liggande skjutställning med tre omgångar per skytt. 
 Ungdoms skytt, född 1999 och senare skjuter med stödkudde. 
 Junior skytt, född 1999 och tidigare skjuter liggande med remstöd. 
 Skytt tillhörande klass 66 skjuter valfritt med eller utan stöd. 
 Laget får bestå av skyttar som skjuter både med och utan stöd. 
 Lag skyttarna genomför hela tävlingen i den anmälda startordningen (Skytt1,2 o.3) 
 Förening får ställa upp med fritt antal skyttar. 
 Inga avgifter 
 Pris till segrande lag skyttar (Plakett) 

 
Genomförande: 
Varje lag tilldelas en skjutbana i ordning enligt lottning från vänster.  
Omgång 1: Varje lag disponerar 60 minuter för att skjuta tjugo tävlingsskott/skytt  
inklusive fritt antal provskott. 
 
OBSERVERA! Max 10 lag går vidare från omgång 1 
 
Omgång 2: Det lag som har högst poäng efter omgång 1 tilldelas skjutbana ett osv.  
Varje lag disponerar 40 minuter för att skjuta 10 tävlingsskott/skytt inklusive fritt antal  
provskott. 
 
Omgång 3:1 Det lag som har högst poäng efter omgång 2 tilldelas skjutbana ett osv.  
Varje lag disponerar 10 minuter för att skjuta 5 tävlingsskott för skytt nummer 1  
inklusive fritt antal provskott. 
 
Omgång 3:2 Det lag som har högst poäng efter omgång 3:1 tilldelas skjutbana ett osv.  
Varje lag disponerar 10 minuter för att skjuta 5 tävlingsskott för skytt nummer 2  
inklusive fritt antal provskott. 
 
Omgång 3:3 Det lag som har högst poäng efter omgång 3:2 tilldelas skjutbana ett osv.  
Varje skytt disponerar 6 minuters provskott samt 5 skott med 30 sekunders skjuttid och  
markering efter varje skott. 
 
Segrare i Lagstafetten är det lag som har högst poäng efter omgång 3:3. 
Vid lika resultat sker särskjutning med decimalräkning och ett skott i taget tills  
särskiljning sker. Särskjuter gör skytten som skjutit omgång 3:3 
 
 
 
Plats:  Morup 
Anmälan:  sker på plats senast 1745 
När:  den 11 augusti med start klockan 1800 
Kostnad: ingen avgift 
Förtäring:  Föreningen Hallandsserien Gevär svarar för enklare servering till självkostnadspris 
 


