
 
Öved-Östraby Skytteförening  
inbjuder till den 1:a upplagan av 
 
 

 
 

Mini kedjan  50m 
- en 50m-tävling i Margarethakedjans anda! 

Torsdag 19 juli 2012  
Bjärsjölagård, Sjöbo  

 

• Ställnings- och liggande-tävling på 50m 
• För skyttar i alla åldrar  
• Liknande program som i Margarethakedjan 
• Tävlingen skjuts på elektroniska tavlor 



 
 
Ö/Ö´s  Berit Olsson vann Margarethakedjans 

300m-tävling 2011 och Ö/Ö erbjöds att arrangera 
2012 års tävling på sin bana. Tyvärr har vår 300m-
bana bara 5 skjutplatser och är för liten för att 
arrangera Margarethakedjan. När Bo Johansson 
vann tävlingen för Ö/Ö 1979 slapp föreningen 
problemet tack vare att tävlingen skulle arrangeras 
i Danmark 1980… 

Men för att ändå kunna erbjuda sveriges skyttar 
möjligheten att besöka skjutbanan som fostrat två 
vinnare av den traditionsrika Margarethakedjan har 
Ö/Ö valt att utöver den ordinarie Margarethakedjan 
(som avgörs i Landskrona) även arrangerar en 
50m-tävling med samma skjutprogram! 

Välkomna till Minikedjan och Öved-Östraby Skf! 
 

 
Besök gärna Ö/Ö´s hemsida: www.idrottonline.se/Sjobo/Oved-OstrabySF-Sportskytte 

 



  

www.skyttesommar2012.skyttesport.net  

Klassindelning   
Liggande  K11, K13, K15, K17, K55, K65, K75 

Ställning Junior   Skytt som under året fyller högst 20 år. 
 Veteran  Skytt som under året fyller lägst 55 år.  
 Senior  Skytt som inte är Junior eller Veteran, se ovan! 

OBS!! En skytt kan endast deltaga i Liggande eller  Ställning!! 
Dubbelstarter kan ej tillåtas pga banans platsbegrä nsning. 

Tävlingsprogram  
Liggande: Omgång A:  3x5 skott liggande, tid 20 min inkl. fritt antal provskott 
 Omgång B:  3x5 skott liggande, tid 20 min inkl. fritt antal provskott 

Samtliga skyttar skjuter omgång B 
 Final:  2x5 skott liggande, tid 14 min inkl. fritt antal provskott 
  5 st enkelskott liggande, tid 30 s/skott 
 Till Liggandefinal går de 10 bästa skyttar omgång A + omgång B 

Ställning: Omgång A:  3x5 skott liggande, tid 17 min inkl. fritt antal provskott 
 Omgång B:  5 skott ligg + 5 skott knä + 5 skott stå, tid 25 min inkl. fritt antal prov 

Samtliga skyttar skjuter omgång B 
 Final:  5 skott ligg + 5 skott knä, tid 15 min inkl. fritt antal provskott 
  5 st enkelskott stående, tid 1 min/skott 
 Till Ställningsfinal går de 10 bästa skyttar omgång A + omgång B 

Avgifter  
Klass K11, K13, K15 och K17   80:- 

Övriga klasser 120:- 

Anmälan  
Anmälan görs föreningsvis via hemsidans anmälningssystem senast 2012-07-01:  
http://www.skyttesommar2012.skyttesport.net  
Anmälningsavgifterna sätts in på bg 452-1068 (Öved-Östraby Skf) i god tid före tävlingen. 
Efteranmälan endast i mån av plats. 



Tävlingsplats 
Öved-Östraby Skytteförenings skjutbana i Bjärsjölagård 1,5 mil norr om Sjöbo. 

Norrifrån: 
Kör väg 13 söderut från Hörby. Vik 
av höger mot ”Bjärsjölagård” ca 14 
km söder om Hörby. Vik av höger 
mot ”Brunnslöv” ca 200m efter 
Bjärsjölagårds slott. Tag höger till 
skjutbanan efter ca 1,5 km på 
grusväg 

Söderifrån: 
Kör väg 13 norrut från Sjöbo. Vik av 
vänster mot ”Bjärsjölagård” ca 15 km 
norr om Sjöbo. Vik av höger mot 
”Brunnslöv” ca 200m efter Bjärsjö-
lagårds slott. Tag höger till skjut-
banan efter ca 1,5 km på grusväg 

Startlistor  
Startlistor för tävlingarna kommer att läggas ut på hemsidan senast 10/7. 

Priser  
Medaljer till de tre bästa i respektive final.  
Hederspriser fördelas efter deltagarantalet i respe ktive klass baserat på totalsumman i 
Omgång A + Omgång B . Pris till ca 1/3 i ungdomsklasserna (K11, K13, K15, K17) och ca 1/4 i 
övriga klasser. Särskiljning enligt ”Svenska Skyttesportförbundet, Gevärssektionens regelbok 
nationellt skytte”. 

Servering  
Servering kommer att finnas på skjutbanan med kaffe, läsk, korv, smörgås, kakor, godis etc 

Resultat  
Resultaten kommer att publiceras på Skytteveckans hemsida under tävlingarnas gång. 
http://skytteveckan2012.skyttesport.net  
Tävlingen kommer troligen att sändas live över Internet. Mer info på tävlingarnas hemsida! 

Kontakt 
Tävlingsledare: Jan-Ola Olsson,  janola.olsson@telia.com (tel 0708-29 32 16) 

Anders Hansson, anders.hansson@scanmarine.se  (tel 0705-88 42 91) 

Telefon, skjutbanan:  0415-41257 
 

GPS skjutbana: 
N 55° 43′ 56″ 
E 13° 40′ 9″ 

Tfn: 0415 -41 257 


