
INBJUDAN DM LIGGANDE OCH STÄLLNING 

 

KRISTINEHAMN 9/8 2015  

 

LIGGANDE 

 

Tidsplanering:    

1. Liggandemästerskap ”Nya Programmet” och Finaler 

2. Prisutdelning Liggande samt information om kommande SM-tävlingar. 

3. Lunch 

4. Ställningsmästerskap ”Gamla Programmet” Lagfinal samt individuella 

finaler. 

    

 

 

Mästerskapsprogram: Alternativa programmet, enligt regelboken. 

 

Öppna mästerskapet: I finalen får delta de 20 bästa skyttarna. 

Veteranmästerskapet: I finalen får delta de 10 bästa skyttarna. 

Ungdomsmästerskapet: I finalen får delta de 10 bästa skyttarna. 

 I ungdomstävlingen får skyttar delta t.o.m. det år de fyller 20. 

 

Medaljer i mästerskapen. 

Öppen klass: 1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band. 

Veteraner: 1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band. 

Ungdom: 1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band. 

 

 

Lagtävling:  Fritt antal föranmälda tremannalag per förening. Valfri lagsammansättning 

med skyttar som skjuter enligt högsta klassens program. Lagtävlingen gäller 

grundomgången.  

Vid fler lag anmälda från samma förening, räknas dessa som separata lag 

och erhåller inteckning som lag 2, 3 osv. 

 

STÄLLNING 

 

 

Tävlingen är öppen för alla klasser. 

G 15, G 17, G 1,G 65L, G 70 och G 75 skjuter enbart i liggande skjutställning enligt 

respektive klass program. G 2 skjuter 5 + 5 ligg och 5 knä. Skytt ur dessa klasser som deltar i 

ungdomsmästerskapet, skjuter enligt mästerskapsprogrammet nedan. I ungdomsmästerskapet 

får skyttar deltaga t.o.m. det år de fyller 20. 

G 3, G 4, G Elit, G 55 skjuter enligt mästerskapsprogrammet nedan. 

 

Mästerskapsprogram: Enligt regelboken. 

 

I omgång 1 och 2 får samtliga skyttar delta.    

 

     

 



Öppna mästerskapet: I finalen får delta de 20 bästa skyttarna. 

Veteranmästerskapet:  I finalen får delta de 10 bästa skyttarna. 

Ungdomsmästerskapet: I finalen får delta de 10 bästa skyttarna.  

  

 

Medaljer i mästerskapen. 

Öppen klass: 1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band 

Veteraner:     1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band. 

Ungdom:  1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band. 

 

Hederspriser: utdelas klassvis efter resultaten sammanlagt i omg 1 och omg 2.  

 

Lagtävling: 

Vid fler lag anmälda från samma förening, räknas dessa som separata lag och erhåller 

inteckning som lag 2, 3 osv. 

Omgång 1. 

I omgång 1 får varje förening föranmäla obegränsat antal tremannalag, valfritt sammansatt ur 

de klasser som skjuter enligt mästerskapsprogrammet. 

 

Standartävlingen. 

Omgång 2 utgör kvalomgång till standarlagfinalen. Varje förening får föranmäla 

obegränsat antal 3-mannalag. Ingen begränsning i klasstillhörighet, men deltagande lagskyttar 

skall skjuta enligt mästerskapsprogrammet. 

Till lagfinal går de 10 bästa lagen. Särskiljning enligt regelboken. 

 

Lagfinal. 

Lagsammansättningen får ej ändras från kvalomgång till final.  

Finalen börjar från noll. 

Omfattning 3 x 5 skott (5 skott per skytt). Lagskyttarna skjuter samtidigt mot gemensam 

tavla. En skjuter liggande, en knästående och en stående. Skjuttid per 3-skottsomgång 1 min. 

Summamarkering efter varje omgång.  

Särskjutning om segern vid lika slutresultat sker genom ”sudden death”. D.v.s. en 3-skottsom-

gång i taget tills särskiljning sker.  

5 enkla provskott före finalen, tid per skott 30 sek. Skyttarna fördelar provskotten fritt inom 

laget. 

Lagfinalen skjuts före de individuella finalerna. 

 

 

Anmälan: Föranmälan senast den 5/8 till kristinehamns.skf@gmail.com . 

 

Startlistor publiceras på Kristinehamns skytteförenings hemsida den 7/8. 

 

Avgifter: 120 kr per deltagare och gren. Betalas på plats. 

 

Frågor: Till kristinehamns.skf@gmail.com eller Pär Elfström tel. 0702794595 

 

Serveringen kommer att vara öppen. 

 

Välkomna önskar Kristinehamns och Storfors skytteföreningar. 
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