
 

Elitserien korthåll med 

          Riksfinal 

      Inbjuder till serietävling korthåll på hemmabana 2021 

Vi presenterar ett fungerande koncept med lite ändrade klasser, delvis enligt 

regelboken. Lagtävlingarna fortsätter även i år.. 

Tävlings-   Omg 1 – 31/5,  Omg 2 – 21/6,  Omg 3 – 19/7,  Omg 4 - 9/8,  Omg 5 – 30/8,  Omg 6 - 13/9 

perioder 

  Respektive omgång skall vara via mail, Oss tillhanda enligt ovan nämnda datum.  

     

  Resultat räknas på de fyra bästa omgångarna & 4 omgångar är minimum till final. 

Tävlingen skall skjutas utomhus.  OBS! Tävlingen är utökad till 6 omgångar 

 

Klasser  KL11 (född 2009-10), KL13 (född 2007-08), KL15 & KL15R (född 2005-06), KL17 (född 

2001-04), KL55 (55 år och äldre), K Ligg (21 till 54 år) K17 (född 2001-04), K Övriga (21 

år och uppåt)  
 

Skyttar i klassen KÖvrig kan även anmäla sig i klass KLigg. Detta kräver dubbla 

skjutningar i liggande. Kan inte skjuta 40 ligg och sedan 5 stå + 5 knä. 

 

Program KL11, KL13, KL15  4x5 skott liggande med stöd. Skjuttid 4 min/serie alt. 16 min 

    sammanlagd tid. Fritt antal provskott under 6 min (får läggas  

            till sammanlagd skjuttid eller skjutas med separat tidtagning) 

OBS! För att skjuta finalen skall skytten i KL11 fylla 11 under året 2021. Vid 

hemmatävlingarna bestämmer den egna föreningen om minderåriga får delta. 
 

KL15R, KL17, KL55  4x5 skott liggande med remstöd. Skjuttider som ovan 
 

K Ligg 8x5 skott liggande med remstöd för liggandeskyttar  mellan 21-54 år. Skjuttid 

4 min/serie alt. 35 min sammanlagd tid. Fritt antal provskott under 6 min. (får 

läggas till sammanlagd skjuttid eller skjutas med separat tidtagning). 
 

K17,  KÖ 2 x 5 ligg + 5 stå + 5 knä under en tid av 25 min. Provskott som ovan. 

 

Lagtävling 1 Liggande 2-manna oavsett klass upp till KL17 

Lagtävling 2 Blandad 3-manna med 1 kuddstöd, 1 rem samt 1 ställning 

Fler lag i varje förening är tillåtna, anmält lag gäller under hela säsongen. Resultat till 

lagtävlingarna är samma som omgångens individuella resultat, krävs ej 2 skjutningar. 

 

Tavelkontroll  Resultat skall bestyrkas av två ledare, på markeringsprotokoll skall framgå; Skytt, omgång, 

datum och resultat.    

Tavlor och markeringsprotokoll skall sparas tills slutlig resultatlista publicerats. 

 

Anmälan Anmälan/Resultat registrering görs till elitserien@eskilstunaskf.se  

Anmälan sker snarast med föreningens namn samt e-post till ansvarig i föreningen då en 

excel-fil kommer att skickas ut till anmälda föreningar där resultatrappoteringen skall ske. 

Se instruktioner nedan. 

 

Slutlig anmälan görs senast i samband med andra omgången den 21 juni. 

OBS! Om Ni inte har elektronik så beställ lappar på e-post:  elitserien@eskilstunaskf.se  
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Avgift 120 kr per skytt och start samt 100 kr per lag 

Om en skytt skjuter i både ligg och ställningsklass så blir det 240kr.  

Beloppet insättes på bankgiro 357-8846 och märk insättningen med “Elitserien 

korthåll“ och Er förenings namn.  

Betalning sker senast i samband med redovisning av omg. 2 och om någon förening ej 

betalat den 1 juli så kommer resultaten därefter INTE komma med i resultatlistan 

 

Inrapportering av resultat: sker till elitserien@eskilstunaskf.se  

 Resultaten redovisas efter varje omgång i Tävlingskalendern på IndTa, sök Elitserien 

 

Riksfinal De 12 bästa skyttarna i varje klass, som har skjutit minst 4 omgångar, går till Riksfinal den 

2 oktober 2021 i Eskilstuna.  

Dagen efter, den 3 okt, kommer finalen på lagtävlingarna att genomföras med de 6 bästa 

lagen i repektive lagtävling 

 

Program Grundomgång final:  

KL11, KL13, KL15 6x5 skott liggande med stöd, skjuttid 25 minuter + 6 

minuter provskott. 

KL15R, KL17, KL55, KLigg 6x5 skott liggande utan stöd, skjuttid 25 minuter + 6 

minuter provskott.  

K17, KÖ 2x5 skott liggande, 2x5 skott knästående 10 min  och 2x5 skott stående 15 

min. föregånget av 6 minnuters provskott. 

OBS! K17 och KÖ skjuter sin grunomgång i ordningen L-L-K-S p.g.a. 

banans konstruktion med skjutbord i olika höjd för resp. ställning. 

 

Final (de sex bästa per klass gäller även lagtävlingarna): 

Final med 2 x 5 skott med sammanlagd skjuttid på 12 min inkl. provskott för 

liggandeskyttar samt 15 min. för ställningsskyttar (5 L + 5 K). Därefter 5 skott i resp. 

ställning skjutna ett och ett med 30 sek per skott i liggande samt 1 min per skott i stående. 

De fem enkelskotten decimaltolkas. 

 

Priser  Hederspriser klassvis efter final, priser även i lagtävlingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruktioner till föreningarna, för att rapportera skyttar och resultat: 

- Fyll i excel-filen som Er förening ska ha fått vid anmälan.  

- Spara denna i Er förenings namn  då den ska användas till samtliga omgångar. (ex. 

Elitserien 50m, Eskilstuna Skf ) 

- Skicka den till elitserien@eskilstunaskf.se senast 2 dagar efter satt datum för den 

omgången. Därefter sker inga ändringar och resultaten räknas inte om de kommit in 

för sent. 

 

Lagtävlingar 

- I excel-filen finns en kolumn där lagmedlemmarna skall anges 

- Anmält lag gäller under hela säsongen 

 

När en resultatlista för omgången har publicerats i tävlingskalendern så kan inga ändringar 

göras. 

 

Vid frågor/problem, kontakta Marie Enqvist 070-49 48 327, eskilstunaskf@eskilstunaskf.se  
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