
Inbjudan 

till distriktsuttagning i skyttiaden 2016-2017 

Karlstad 15/1 2017 

 

 

Klassindelning: 

 

LSi 11  Skytt som under 2016 fyller lägst 11 år och högst 12 år. 

LSi 13  Skytt som under 2016 fyller högst 14 år 

L13  Skytt som under 2016 fyller högst 14 år 

LSi 15  Skytt som under 2016 fyller högst 16 år 

L15  Skytt som under 2016 fyller högst 16 år 

L17  Skytt som under 2016 fyller högst 20 år 

L21  Skytt som under 2016 fyller 21-25 år 

 

I klass 13 och 15 får skytt deltaga i både sitt och stå. 

Endast godkända stöd i sittklasserna. 

 

Obs Man skjuter i den klass man är i 2016, ingen uppklassning till nyår i denna 

tävling. 
 

Skottantal 40 st. som decimal tolkas för samtliga skyttar under en tid av: 

för sittande 45 min, 

för stående 60 min. 

Tiden inkluderar fritt antal provskott. 

 

Tävlingen skjuts på Sius elektroniska tavlor. 

 

Skjutjacka tillåten från klass L13. I klass L11 skall kläder för normalt inomhusbruk 

användas. 

 

Hjälp tillåten endast under provskotten. Behövs hjälp med laddning säg till skjutledaren. 

 

Tävlingslicens krävs av skyttar som under året fyller 15 år. 
 

Dom 5 bästa i varje klass går vidare till regionsfinal. 

 

Startavg: 100kr/skytt som faktureras i efterskott. Ange faktura adress i anmälan. 

 

Anmälan senast 8/1-2017  

 

Till: Thomas Heder 

 thomas.heder@gmail.com 

 070-5261151 

 

 

 

 

mailto:thomas.heder@gmail.com


 

Från distriktet går de fem bästa i varje klass vidare till regionfinalen. Från regionfinalen går de 

fem bästa i samtliga klasser vidare till riksfinalen. Därutöver kommer tävlingsledningen för 

Skyttiaden att fylla upp varje klass till 28 skyttar. Till riksfinalen går även skyttar med 

samma decimalresultat som skytt nummer 28. 

 

I klass LSi 11 går 56 skyttar till riksfinalen: 28 skyttar enligt ovan och 28 skyttar 

kommer att lottas ut föreningsvis bland dom föreningar som har rapporterat in enligt 

länken till skyttiaden, därefter får föreningen själv utse skytten/skyttarna. Skyttarnas 

namn skall rapporteras till arrangören för riksfinalen senast den 10/2-2017. 

 

Viktigt 
Samtliga föreningar skall rapportera in sitt deltagarantal i dom olika klasserna direkt efter 

att distriktomgången är klar, dock senast 20/1-2017. Det är utifrån dessa rapporter skyttarna 

i klass LSi 11 lottas till riksfinalen.  Rapportlänk är följande: http://goo.gl/ZAwVpN 

Ev. frågor till Mikael 070-336 68 49 eller gmg@telia.com 

 

 

Riksfinalen går i Söraby 11-12/3-17 

 

Välkomna 

mailto:gmg@telia.com

