
 
Dags att ta sig till skjutbanan igen!  

Bra för sportskyttar att hålla igång skyttet och bra 
träning för nationella skyttar! 

 
INBJUDAN TILL 

ALLSVENSKA GEVÄRSSERIEN 300m 2021 
 
Svenska Skyttesportförbundets Gevärssektion och Ununge skytteförening inbjuder härmed 

samtliga klubbar till 2021 års upplaga av Allsvenskan 300m. 

 

Skjutprogrammet är en kvartsmatch, tio skott i var ställning. Skjutordning: knä, ligg, stå 

Varje förening får anmäla fritt antal lag om två skyttar. 

  

Vi fortsätter med en division för veteraner/juniorer (två skyttar). Laget får bestå av bara 

veteraner, bara juniorer eller en av varje.(Veteraner födda senast 1976 respektive juniorer  

födda tidigast 2001). Junior och veteran får ingå i både seniorlag och veteran/junior-lag.  

Dock ska skytten skjuta ett resultat i varje lag han eller hon deltar i. 

 

NYHET! I år tänkte vi testa med en division med mixedlag! En skytt skjuter ställning (3x10) 

medan den andra skytten skjuter 30 skott i liggande, fri klassindelning. Ställningsskytt får 

ingå i annat lag men ska skjuta ett resultat i varje lag han eller hon deltar i.  

 

Avgift: 300 kr per lag. Avgiften betalas i samband med anmälan till Ununge skf plusgiro  

27 22 85-8. Ange ”Allsvenskan” och föreningsnamn. 
 

Anmälan senast den 20 maj till Peter Lundqvist, Smedstorpsvägen 27C, 761 41 NORRTÄLJE, 

eller peterlundqvist1@gmail.com 

Frågor: Peter 073-714 15 34, Stefan 070-733 39 82 

 

 

Tävlingsstart  Matchprogram skickas ut snarast efter att anmälningstiden gått ut. 

 Preliminära rapporteringsdagar: 

 1 2021-06-14 

 2 2021-07-05 

 3 2021-07-26 

 4 2021-08-16 

 5 2021-09-06 

 

VÄLKOMNA!  

NYSTART! 



ALLSVENSKAN 300 M 

- REGLER - 

 

 Varje skytt skjuter en kvartsmatch (3x10skott) med standardgevär eller Sauer 200 

STR. Varje lag består av två skyttar. Sammansättningen kan variera mellan 

omgångarna. 

 

 30 skott i liggande tillåtet endast i nya mixedklassen. 

 

 Svenska skyttesportförbundets regler gäller. 

 

 Skjutning med pall för veteraner som inte klarar internationell knäställning är tillåten. 

För klass 45 krävs läkarintyg. 

 

 Tavelkontroll kommer att utföras för lag där differensen är 3 poäng eller mindre och 

på begäran. 

 

 Resultaten ska vara framme på sista postdagen. 

 

 Resultatredovisningen ska innehålla allt som står angivet på redovisningslistan. Listan 

får kopieras till önskat antal och en egen lista får användas. 

 

 Kontrollappen ska fyllas i före skjutning och fästas enligt följande. Vid skjutning på: 

o Papptavla fästs lappen så att den träffas av en del av skotten. Om lappen blir 

oläslig ska informationen skrivas på annat ställe på tavlan. 

o Akustisk tavla fästes lappen på resultatlappen och signeras av kontrollant. 

o Utlyst tävling ges lappen till skjutledaren före tävling. Resultatet på de 10 

förstaskotten i var ställning, datum, plats och signatur skrivs sedan av 

skjutledaren på kontrollappen. Det är tillåtet att skjuta mer än en omgång per 

tävling. Då räknas de 10 första till den första omgången de 10 andra till den 

andra o.s.v. 

 

 Vid skjutning på papptavla ska genomskinliga klisterlappar eller tejp användas. Vid 

skjutning utan markör klistras tavlan mellan varje ställning och skottens värde noteras 

på tavlan. 

 

 Alla omgångar ska skjutas, även de omgångar då motstånd saknas. 



Förening

Antal lag division Elit, 1 & 2 (2 manna)

Antal lag division veteran/junior (2 manna)

Kontaktperson

Gatuadress

Postnummer & postadress

Telefon

E-postadress

Avgift: 300 kr per lag

Avgiften betalas till Ununge skf pg 27 22 85-8

Ange ”Allsvenskan” och Föreningsnamn

Anmälan skickas till:

peterlundqvist1@gmail.com

Peter Lundqvist

Smedstorpsvägen 27 C

761 41 Norrtälje

ANMÄLNINGSBLANKETT

ALLSVENSKA GEVÄRSSERIEN 300m



RESULTATRAPPORT

Förening/lag:

Omgång:

Lag 1

Namn Klass Licens Knä Ligg Stå Totalt Lagres

Lag 2

Namn Klass Licens Knä Ligg Stå Totalt Lagres

Klasser: JUN

SEN

VET


