
Skytte är kul Så heter tävlingen vi vill erbjuda er!  

I dessa tider med inställda tävlingar i covid 19 fotspår vill vi erbjuda er 6,5 mm en tävling på 

hemmaplan. Men med covid 19 och dess smittsamhet så gäller det att visa respekt o ödmjukhet även 

om man skjuter på hemmaplan. Följ de rekommendationer som folkhälsoinstitutet ger, med avstånd 

till nästa person och inte för stora grupper.  

En enkel form av tävling! 4 klasser och ett skytte som är känt av de flesta. 

Klasser o program 

Det är fritt att anmäla sig i vilken klass man vill oavsett tidigare klasstillhörighet.  

(samma klass alla omgångar) 

Klass A: omg 1 huvudskjutning + omg 2 Norsken. Tider 1½ min, 1½ min + 3min +  omg 2 5 min. 

Klass B: omg 1  huvudskjutning 2 ligg serier + en knäserie samt omg 2 som består av 5 knäskott + 5 

liggskott. tider 1½ min, 1½ min + 3min + omg 2 5 min. 

Klass C: omg 1 huvudskjutning 3 liggserier + omg 2, 10 skott. tider 1½ min, 1½ min + 1½ min + omg 

2 5 min. Remstöd, skjutbord 

Klass D: omg 1 huvudskjutning 3 liggserier + omg 2, 10 skott. tider som hör till 2½ min, 2½ min + 

2½ min + omg 2 5 min. Med stöd, skjutbord  

Provskott: före omg 1, obegränsat antal skott 3 min. Omg 2 obegränsat antal skott 2 min! 

Skjuttider 

Omg 1 1 maj - 15 maj. Skickas in senast 24.00 sista dag i varje omgång. 

Omg 2 16 maj - 31 maj. 

Omg 3 1 juni – 15 juni. 

Omg 4 16 juni – 30 juni.  

 

Anmälan och 1 omgången skickas till Jan O Janneson  

på mail jo@janneson.com  0703-093901 

Vid anmälan skriv klubb, skytt o klass  

Kostnad 50 kr, sätts in på postgiro 2 61 87 – 5  adm kostnader.  

Arrangör: Föreningen Skaraborgs Skytte 

Priser: vi ska försöka tigga ihop lite priser som vi lottar ut!  

Info: Roger Strandh roger.strandh@gmail.com  0706-174196 

Ingemar Gustafsson ingemar5805@gmail.com  0702-855845 
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