
Grattis Du har kvalificerat dig till Skyttiadens Riksfinalen 
i Eskilstuna lördagen den 13 mars 2010. 

 
Eskilstuna Skytteförening har i år fått uppdraget att, för 14:e året i följd, arrangera 

den 26:e riksfinalen i Skyttiadentävlingen luftgevär. Tävlingen kommer att arrangeras 

i Munktell Arenan i Eskilstuna. Hela riksfinalen kommer att skjutas på elektroniska 

Sius tavlor.  

 

Bestämmelser:  Tidigare utsända tävlingsbestämmelser gäller för Riksfinalen. 

 

Vapelkontroll: Skall göras före skjutning. Öppen från kl 08.00 

 OBS! Gevären skall vara försedda med säkerhetspropp då skjut- 

     ning ej pågår. 

     

Skjuttid  Skjutlag 1 kl 09,00. Klass L11 och L15 rem 
Grundomg: Skjutlag 2 kl 10,30. Klass L13 och L15 stå 

       Skjutlag 3 kl 12,00. Klass L17, L20 och L25 

 

Omfattning: Grundomgången omfattar 40 skott enligt resp. klass program. 

                                  Obegränsat antal provskott före första tävlingsskottet.  

                                  Skjuttid sittande 55 minuter och stående 70 minuter. 

 Grundomgången tolkas med decimaltolkning för sittande- 

                                 skyttarna och hela tal för stå skyttarna. 

 

Final:                             Riksfinalen avslutas med en final om 10 skott, skott för skott,  

                                  för de fem bästa i varje klass. För särskiljning till finalen  

                                  gäller sista 5-skottsserien, näst sista o. s. v. Obegränsat antal  

                                  provskott under 5 minuter före finalen. Tid per skott 30 sekunder  

                                  för sittande och 1 minut för stå skyttar. 

                                 Öppen markering efter varje skott. Markeringen i finalen sker  

                                  med decimaltolkning, gäller samtliga klasser. 

 Resultaten från grundomgången tas med till finalen.  

 

 Första uppropet för finalen är ca klockan 13,45.  

  

Särskjutning: Särskjutningen i riksfinalen sker i serier om 3 skott med 

 öppen markering efter varje skott. Tid per skott 30 sekunder 

 för sittande och 1 minut för stå skyttar. Inga provskott före 

 särskjutningen. Markeringen sker med decimaltolkning. 

 

Resultatupp-           Hela riksfinalen kan du följa på ????? 

följning                   hemsida 

       Skjutställning: Har du rätt skjutställning? 

 Ref regelboken nationellt skytte 2007-08. 

 

Skyttestöd:         Arrangören tillhandahåller skyttestöd typ Norma. 

 

Gevärsskytte-   Observera att gevärsskyttekortet krävs från och med  
kortet: klass 17. 

 
Hörselskydd: Tänk på att alla måste ha hörselskydd inne i skjuthallen. 

 

Skjutbord:         Bordshöjden i Munktell Arenan är 80 cm. Arrangören till- 

                         handa håller justerbar pall. Egna sittdynor får användas. 

 

  Förtäring:         Servering av lunch, varm korv, kaffe, godis mm kommer att finnas. 

                                  Lunchen kostar 60 kronor och består av pastasallad med stekt      

                                  kycklingfilé, sås, bröd och dryck. Lunchen måste förbeställas,helst                             

                                  föreningsvis. Senast den 6 mars skall arrangören ha beställningen. 

                                  Beställningen skickas till e-post marie-enqvist@tele2.se  

 

Förläggning: I år har vi en uppgörelse med Plaza Hotell i Eskilstuna. 

   Ni måste själva ta kontakt med hotellet och beställa ert 

 boende. Tel: 016-15 00 00.   

                                Ni måste ange skyttiaden tävlingen vid beställning.                      

 

Broschyr: Varje förbund erhåller broschyr om Munktell Arenan.  

     

 

Tel. tävlings- Skyttehallen tel. 016-51 90 10, Tomas Soldin 070-257 23 46 eller 
dagen. Marie Enqvist 070-49 48 327. 
  

Upplysningar: Önskar du ytterligare upplysningar tag då kontakt med under- 

 tecknade Marie Enqvist tel. 070-49 48 327 eller Tomas Soldin tel. 

 070-257 23 46 alternativt Eskilstuna Skytteförening 016-51 90 10 

 

ÄN EN GÅNG HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL 

SKYTTIADENS RIKSFINAL OCH LYCKA TILL! 

       Marie Enqvist Tomas Soldin 

 Tävlingsledare Eskilstuna Skytteförening 
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