
 

Inbjudan till TAVELSTAFETTEN 
i Ramsele, Västerbotten, torsdag 14 juli 2022 

 

Eftersom Brommastafetten inte längre arrangeras så försökte vi redan ifjol ta över stafett-

pinnen. Tyvärr var antalet anmälda lag väldigt lågt men vi hoppas att det var tillfälligt då 

Coronapandemin fortfarande påverkade oss alla. Vi bjuder därför in samma föreningar som 

kvalificerade sig till stafetten 2020 och några ytterligare, intressanta, lag till årets tävling som 

går i samband med våra sommartävlingar i Ramsele och dessutom i nära anslutning till årets 

SM-tävlingar i Boden. Tavelstafetten har ett liknande upplägg som Brommastafetten men vi 

har minskat lagsammansättningen till 4 skyttar då många föreningar haft svårt att få ihop ett konkurrens-

kraftigt lag de senaste åren. Då stafetten även omfattar en individuell tävling kommer vår tävling givetvis även 
att vara öppen för de skyttar som inte tillhör något lag utan endast tävlar individuellt.  
 

Till årets tävling bjuder vi in 30 föreningar och baserat på hur många som i slutändan väljer att delta så fattar vi 

ett beslut om hur många lag som åker ur till nästa år. Om antalet lag även i år är lågt kommer vi inte att göra 

något fler försök med denna lagtävling men vår målsättning är att stafetten kommande år ska bestå av 15-20 
föreningslag. De främsta föreningarna från SvD, SM liggande och SM ställningar kommer att bjudas in för att 

ersätta de lag som åker ur tävlingen varje år. Kontakta oss gärna om den förening du tillhör saknas i listan men 

gärna vill delta i Tavelstafetten 2022, det finns plats för alla lag i år. En förening får givetvis även ställa upp 

med flera lag! 
 

Anmälningsavgiften till tävlingen är 400 kr per lag som till 100% kommer att delas ut till de främsta lagen. 

Samtliga deltagande skyttar måste även delta i den individuella tävlingen som avslutas med finaler för varje 

klass. Den individuella avgiften är 200 kr och anmälan sker på samma anmälningsblankett som för våra övriga 

tävlingar. Tävlingen avgörs i samband med våra sommartävlingar 13-16 juli (se separat inbjudan och anmälan) 

på Ramselefors skjutbana som ligger i byn Ramsele, 5½ mil nordväst om Umeå. 

Inbjudna föreningar 
Bromma-Solna 

Bromölla 

Bälgviken 

Bälinge-Jumkil 

Christianstad 

Dals Ed 

Delsbo-Bjuråker 

Eda 

Edsbjörke 

I 19/A 9 

Kalix 

Karlstad-Ulvsby 

Kvistbro 

Lidingö 

Loos 

Mariestad 

Mönsterås 

Piteå 

Ramselefors 

Rommehed 

S 3 

Skultuna 

Skyllberg 

Stenungsund 

Stockholm Central 

Storfors 

Söderala 

Umeå 

Ununge 

Öved-Östraby 

Program 
4-mannalag, 1 ställningsskytt (ligg, knä och stå) + 1 knäskytt (ligg och knä) + 2 liggandeskyttar (ligg) 

Liggandeskyttar som tillhör klass G 13-15, dvs är födda 2006 eller senare, får skjuta med stöd 

Skytt 1: Liggande Huvudskjutning (5L + 5L + 5L) + mellanserie (5L + 5L) 2½ min ligg 

Skytt 2: Knä Huvudskjutning (5L + 5L + 5K) + mellanserie (5L + 5K)  2½ min ligg, 3 min knä 

Skytt 3: Liggande Huvudskjutning (5L + 5L + 5L) + mellanserie (5L + 5L) 2½ min ligg 

Skytt 4: Ställning Huvudskjutning (5L + 5L + 3K2S) + mellanserie (5L + 3K2S) 1½ min ligg, 3 min ställning 

Individuella finaler för varje klass (ingår inte i stafetten) 

FULLSTÄNDIGT PROGRAM FÖR SOMMARTÄVLINGARNA I RAMSELE 2022 
Onsdag 13 juli Björkskottet 300m, liggande eller ställningar, NM-kval 

Torsdag 14 juli Tavelstafetten 300m, lagtävling 4-mannalag samt individuell tävling, NM-kval 

  Björkskottet, korthållsfältskjutning, 8 stationer 

Fredag 15 juli Tavelträffen 300m, Tävling A och B, liggande eller ställningar, NM-kval 
  Vännässkyttet, korthållsfältskjutning, 8 stationer 

Lördag 16 juli Tavelträffen och Norrlandsmästerskap 50m, nationellt program liggande och/eller ställningar 

UPPLYSNINGAR OM TÄVLINGARNA LÄMNAS AV 
 

Lars Nordvall, 070 – 628 77 92, ramselefors@hotmail.com 
 

 

Välkommen till en riktigt spännande lagtävling! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laganmälan till TAVELSTAFETTEN 
i Ramsele, Västerbotten, torsdag 14 juli 2022 

 

Lagsammansättning 
4-mannalag, 1 ställningsskytt (ligg, knä och stå) + 1 knäskytt (ligg och knä) + 2 liggandeskyttar (ligg) 

Liggandeskyttar som tillhör klass G 13-15, dvs är födda 2006 eller senare, får skjuta med stöd 
 

Skytt 1: Liggande Huvudskjutning (5L + 5L + 5L) + mellanserie (5L + 5L) 2½ min ligg 

Skytt 2: Knä Huvudskjutning (5L + 5L + 5K) + mellanserie (5L + 5K)  2½ min ligg, 3 min knä 

Skytt 3: Liggande Huvudskjutning (5L + 5L + 5L) + mellanserie (5L + 5L) 2½ min ligg 

Skytt 4: Ställning Huvudskjutning (5L + 5L + 3K2S) + mellanserie (5L + 3K2S) 1½ min ligg, 3 min ställning 

 

 

Förening:   ..................................................................................  

Kontaktperson:  ..................................................................................  

Telefon:   ..................................................................................  

 

Lag 1 

Skytt 1:  Liggande:  ..................................................................................  

Skytt 2:  Knä:  ..................................................................................  

Skytt 3:  Liggande:  ..................................................................................  

Skytt 4:  Ställning:  ..................................................................................  

 

Lag 2 

Skytt 1:  Liggande:  ..................................................................................  

Skytt 2:  Knä:  ..................................................................................  

Skytt 3:  Liggande:  ..................................................................................  

Skytt 4:  Ställning:  ..................................................................................  

 

Lagavgiften är 400 kr per lag och betalas innan tävlingen genomförs till: 
Ramselefors Skytteförening, Bankgiro: 5350 – 7406 

 

UPPLYSNINGAR OM TÄVLINGARNA LÄMNAS AV 
 

Lars Nordvall, 070 – 628 77 92, ramselefors@hotmail.com 
 


