
STOCKHOLM CENTRAL och Stockholms Amatör  

Skytteföreningar  

INBJUDER TILL VÅRTÄVLINGEN  

Banskytte 300 m torsdagen den 26 maj  
Botkyrka Skyttecenter Hacksjöbanan i Tullinge  

Nu på försök också med Kikarklass 

  
  

PROGRAM:  Tävlingen genomförs som gemensam tävling för ”mästerskap” samt separata 

tävlingar för prispengar. Omgång 1 och 2 skjuts i en följd. Finaler efter båda deltävlingarna.  

  

  

Omgång 1 Norska tavlan, fritt antal provskott  
”NM”: 5 skott liggande 1,5 min, 5 skott stående 3 min och 5 skott knästående 2 min.  

”Öppen ställning”: 5 skott liggande 1,5 min, 5 skott knä 3 min och 5 skott liggande 2 min.  

”Veteran liggande”: 3x5 skott liggande, 1,5 min, 3 min respektive 2 min.  

”Övriga liggande”: 3x5 skott liggande, 1,5 min, 3 min respektive 2 min.  

”Kikarklass”: 3x5 skott liggande, 1,5 min, 3 min respektive 2 min.  

 

  

Omgång 2 Norska tavlan, fritt antal provskott  
”NM”: Norsk grunnlag, 3 skott stående, 3 skott knästående, 4 skott liggande 3 min.  

”Öppen ställning”: Norsk grunnlag, 6 skott knästående och 4 skott liggande 3 min.  

”Veteran liggande”: 10 skott liggande 3 min.  

”Övriga liggande”: 10 skott liggande 3 min.  

”Kikarklass”: 10 skott liggande 3 min 

 

 PAUS 

 

Omgång 1 Internationell tavla, 5 provskott  
”NM”: 5 skott liggande 1,5 min, 5 skott knästående 3 min och 5 skott stående 5 min.  

”Öppen ställning”: 2x5 skott liggande 1,5 min och 1 ställningsserie 3 min.  

”Veteran liggande”: 3x5 skott liggande 2,5 min  

”Övriga liggande”: 3x5 skott liggande 2,5 min  

”Kikarklass”: 3x5 skott liggande 1,5 min  

  

 

Omgång 2 Internationell tavla, 3 provskott  
”NM”: 5 skott knästående 3 min och 5 skott stående 5 min.  

”Öppen ställning”: 5 skott liggande 1,5 min och 1 ställningsserie 3 min.  

”Veteran liggande”: 2x5 skott liggande 2,5 min.  

”Övriga liggande”: 2x5 skott liggande 2,5 min.   

”Kikarklass”: 2x5 skott liggande 1,5 min 

  

MÄSTERSKAPSFINALER: på Internationell tavla  
3 finalklasser. De 10 bästa från respektive ”NM”, ”Öppen ställning” samt Liggandeklasserna.  

”NM” och ”Öppen ställning”: 5 skott knästående 3 min och 5 skott stående 1 min / skott.  

”Veteran liggande” och ”Övriga liggande”: 5 skott liggande 2,5 min och 5 skott liggande  

30 sek / skott  

 

 

  



KLASSER:   

”NM”: Elit samt övriga skyttar som vill tävla om NM-poäng.  

”Öppen ställning”: Klass G4,G3, G55 samt övriga inklusive juniorer som vill skjuta 

ställningsprogram.  

”Veteran liggande”: Klass G55, G65, G70 och G75 som endast vill skjuta liggande  

”Övriga liggande”: Övriga klasser inklusive juniorer som endast vill skjuta liggande. G13 

och G15 får skjuta med stöd.   

 

PRISER: Penningpriser kommer att utdelas i samtliga fyra klasser i respektive tävlingar. 

Medaljer i de tre ”mästerskapen”.  

  

  

AVGIFTER: 200 kr för samtliga utom för Klass G13 och G15: som betalar 100 kr.  

  

  

ANMÄLAN:  Tävlingsdagen 9.00 - 10.00 Hacksjöbanan Botkyrka Skyttecenter  

Tullinge.  
  

  

SERVERING:  Finns  

  

  

GPS koordinater:   Hacksjöbanan: 59.175603, 17.932274  

    

  

  

 

UPPLYSNINGAR:   

  

 

Lasse Oppegaard lasse.oppegaard7@gmail.com, 073-502 25 84 

Lennart Pree Lennart@stockholm-amator.com , 070-3646766 

TÄVLINGSLEDARE:  
Lennart Pree 

    Lasse Oppegaard  

  

  

Hjärtligt välkomna till Vårtävlingen!  

mailto:Lennart@stockholm-amator.com

