
 
  

KORTHÅLLSCUPEN  

Riksfinal  
Söndagen den 12 september 

 

Tävlingsbestämmelser 

1.  Lagtävling 

Tävlingen är en lagtävling mellan föreningar som är anslutna till Svenska Skyttesportförbundet.  

Laget ska bestå av tre skyttar: en skytt som under året fyller max 14 år och skjuter med kuddstöd, en 

skytt oavsett ålder som skjuter liggande med rem, en ställningsskytt oavsett ålder.  

2. Skjutprogram  

Omgång A (grundomgång) - 20 skott 

Kudde 4x5 skott ligg  
Rem  4x5 skott ligg   
Ställning 2x5 skott ligg   

1x5 skott stå   
1x5 skott knä   

 
Total skjuttid Liggande: 16 minuter, exklusive provskott  
Total skjuttid Ställning: 25 minuter, exklusive provskott  
 
Omgång B (finalomgång) - 15 skott 
Första serien 
Kudde  2x5 skott ligg  Total tid 8 min  
Rem  2x5 skott ligg  Total tid 8 min  
Ställning  1x5 skott ligg  Total tid ligg + knä 11 min 

1x5 skott knä   
 
Andra serien (markering efter varje skott) 
Kudde  1x5 skott ligg  1 min/skott 
Rem 1x5 skott ligg  1 min/skott 
Ställning  1x5 skott stå  1 min/skott 
 
Före båda omgångarna A och B, skjuts fritt antal provskott under 6 minuter. Tidstillägg vid 
användandet av taveltransportörer: se regelboken som du finner på gevärssektionens hemsida. 
 
3. Särskiljning 
 
Vid lika lagresultat går lag med bästa resultat i omgång B före. Om lagen även då är lika, särskiljs 
genom bästa individuella resultat sammanlagt (A+B), först i ställning, därefter i rem och i sista hand 
kudde. Är lagen fortfarande lika, särskiljs genom särskjutning mellan lagens samtliga skyttar med ett 
skott i taget till dess att särskiljning sker. I särskjutningen ska ställningsskytten skjuta i stående.  
 
 



 
 
 
 
4. Riksfinalen  
 
2 lag från respektive regionsomgång går vidare till riksfinalen. Riksfinalen avgörs på Nyköpings 
skjutbana Koxäng.  
Tider: Skjutstart kl 11.00 mer specifika tider kommer när arrangören har fått in alla lagen. 
Hitta till skjutbanan: kika in på www.nykopingsskyttegille.com, klicka på fliken Hitta till oss 
Avgift: 0:- 
Enklare servering kommer att finnas. 
Prisutdelning sker direkt efter alla finaler.  
 
Arrangörerna för regionsomgången ska snarast meddela arrangören för riksfinalen vilka lag som 
kommer. Detta görs via mail till tomas.ulming@gmail.com  SENAST onsdagen den 8 september. 
Meddela också om det finns någon vänsterskytt 
 
 
5. Frågor eller funderingar 
 
Kontakta då: 
Gevärssektionens korthållsansvarig,  Agnes Svedberg  0768 402 492  agnes.svedberg@outlook.com 
eller  
Arrangören, Nyköpings Skyttegille Tomas Ulming 0734-180631 tomas.ulming@gmail.com 
 
Välkomna  
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