
Grattis! Du har kvalificerat dig till Skyttiadens Riksfinal i Eskilstuna 

lördagen den 9 mars 2013. 

Eskilstuna Skytteförening har även i år fått i uppdrag att, för 17:e året i följd, 

arrangera den 29:e Riksfinalen i Skyttiaden tävlingens historia.  

Tävlingen kommer att arrangeras i Munktellarenan i Eskilstuna.  

Hela Riksfinalen kommer att genomföras på elektroniska SIUS tavlor. 

 

Bestämmelser: Tidigare utsända tävlingsbestämmelser gäller. 

 

Vapenkontroll: Skall göras före skjutning. Öppen från kl.08.00. 

OBS! Gevären skall vara försedda med säkerhetspropp då 

skjutning ej pågår. 

 

Skjuttider: Skjutlag 1 kl.08.30. Klass L11 och L15 stå 

 Skjutlag 2 kl.09.45. Klass L13  

 Skjutlag 3 kl.10.45. Klass L15 rem och L17 

 Skjutlag 4 kl.12.00. Klass L20 och L25 

 

Tävlingen: Grundomgången omfattar 40 skott. 

 Obegränsat antal provskott före första tävlingsskottet. 

 Skjuttid sittande 45 minuter och stående 60 minuter. 

Grundomgången särskiljs på heltal med innertior i samtliga 

klasser. Har särskiljning ej skett med innertia så gäller 

decimalräkning. 

 

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

de 5 bästa i varje klass. 

För särskiljning till finalen gäller innertior för samtliga 

skyttar. Vid lika antal innertior så gäller decimalresultat 

och därefter särskjutning om 5 skott och sker på samma 

sätt som vid finalens 10 skott med decimal i både sittande och 

stående. Tid per skott är 30 sekunder för sittande och 1 minut för 

stående. Öppen markering efter varje skott. 

Markering även i finalen är med decimaler i samtliga klasser och 

öppen markering efter varje skott. 

 Resultaten från grundomgången tas med till finalen. 

 

 Upprop till finalen kommer att anslås på tävlingsarenan. 

 

 

Särskjutning: Särskjutning efter finalen, vid behov, sker i serier om 3 skott 

med öppen markering efter varje skott 

Tid per skott 30 sekunder för sittande och 1 minut för stående. 

Inga provskott före särskjutningen är tillåtna. 

Markeringen sker med decimaler. 

 

Resultat: Hela tävlingen kommer Ni att kunna följa på Eskilstunas 

hemsida. 

 

Skjutställning: Har Du rätt skjutställning? 

 Se gällande regelbok för Nationellt skytte 

 

Skyttestöd: Arrangören tillhandahåller Normas gråa skyttestöd. 

 

Tävlingslicens: Observera att skyttar från det år de fyller15år skall ha en 

tävlingslicens för att få starta i Riksfinalen.  

 

Hörselskydd: Samtliga som vistas inne i skjuthallen ska ha någon sorts 

hörselskydd. 

 

Skjutbord: Bordshöjden i Munktellarenan är 80cm. Arrangören 

tillhandahåller justerbar pall till de sittande skyttarna. 

 

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

finnas.  

 Lunchen kostar 70 kronor och består av husmanskost, med 

sallad, bröd, smör och saft. 

 Lunchen måste förbeställas, helst föreningsvis. Senast den 28 

februari skall arrangören ha beställningen. 

 Beställningen skickas till e-post skyttiaden@eskilstunaskf.se  

 

Telefon Skyttehallen 016-51 90 10, Marie Enqvist 070-49 48 327 

Tävlingsdagen: Tomas Soldin 070-257 23 46 

 

Upplysningar: Önskar Du ytterligare upplysningar så tag kontakt med någon 

på ovanstående nummer. 
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