
 
Inbjudan till 

Vinterserien 2018 
 

Örebro Läns Pistolskyttekrets har äran att inbjuda till serietävling med pistol och revolver på 

hemmabanor 2018 

 

Tävlingens omfattning: 

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i förening ansluten till Örebro Läns Pistolskyttekrets och äger 

rum under tiden 2018-02-01 – 2018-03-31 

Två deltävlingar skall skjutas under vardera februari och mars månad, det är tillåtet att skjuta 

månadens båda omgångar vid samma skjuttillfälle. För att fullfölja tävlingen skall minst tre 

deltävlingar ha skjutits. Den som skjutit fyra äger rätt att räkna de tre bästa. 

 

Klassindelning: 

Den individuella tävlingen indelas i skjutklasserna I, II, III Damer I, Damer II+III, Veteraner och Juniorer 

oberoende av vapengrupp. Indelning sker enligt skjuthandbokens mom B.1.2, varvid klasstillhörighet i 

precision räknas. 

OBS Nytt! Vid anmälan till årets tävling skall 2018 års klasstillhörighet i precision gälla. 

Föreningssekreterare kontrollerar att rätt klasstillhörighet noteras på skjutkortet. 

 

Lagtävling: 

Förening får föranmäla obegränsat antal 3 - mannalag. Lagen får sammansättas oberoende av skjutklass. 

En reserv får anmälas i varje lag. Denne får ej vara reserv i eller ingå som ordinarie skytt i annat lag. 

 

Tävlingens utförande: 

A. Två precisionsserier om 5 skott under en skjuttid av 6 min. 

Skjutställning stående utan stödhand. 

Avstånd 25 m. Markering och klistring skall ske efter första serien och endast markering efter den andra. 

Före den första serien får 5 provskott skjutas under en tid av 6 min. 

 

B. Två tillämpningsserier om 6 skott mot ringat cirkelmål C30 (tapet). 

Skjutställning stående 45 grader. 

Avstånd 25 m. Skjuttid klass I och Juniorer, 40 sek och klass II, III och veteraner 15 sek. 

För markering gäller samma som ovan. 

Tillämpningsserierna skall skjutas i omedelbar anslutning till precisionsserierna, utan provskott. 

OBS! C30 tapet skall användas. 

 

Tävlingskontrollant skall vara utsedd vid varje tävlingstillfälle och skall för skjutningen skriva sitt namn 

på baksidan av varje spegel och tapet. 

 

Anmälan: 

Anmälan sker föreningsvis på bif. blankett till: 

Örebro Läns Pistolskyttekrets, c/o Ingvar Pettersson, Rönnbärsvägen 28, 711 33 Lindesberg 

Endast Lagskyttar behöver namnges vid anmälan. 

Efter att anmälan inkommit erhåller föreningen rekvirerat antal skjutkort och C 30 tapeter från 

tävlingssekreteraren. 

 

Anmälningsavgift: 

60 kronor/skytt  

60 kronor/lag 



Hederspriser: 

Hederspriser till minst ¼ av deltagande skyttar i den individuella tävlingen. 

 

Vandringspris: 

Inteckning i vandringspris till bäste individuelle skytt oavsett klass. 

Vandringspris erövras för alltid av den som får tre inteckningar i följd eller fem totalt. 

 

Stadgar för vandringspris: 

Inteckning i vandringspriset tillfaller den som erhåller det högsta resultatet från tre av det fyra 

omgångarna, om två eller fler skyttar hamnar på samma slutresultat, sker särskiljning enligt följande: 

1. Högsta resultat av delsummorna, näst högsta resultat, tredje högsta resultat. 

2. Högsta resultat från snabbserierna, näst högsta resultat, tredje högsta resultat. 

3. Högsta resultat från precisionsserierna, näst högsta resultat, tredje högsta resultat. 

4. Särskjutning 

 

Övriga bestämmelser: 

Skjutningen skall ske på den skjutbana där respektive förening regelmässigt utför sina skjutningar. 

Inomhusbana får ej användas. Deltagande förening utser kontrollant och skjutledare som efter varje 

tävlingstillfälle på varje skjutkort intygar att tävlingen utförts enligt gällande bestämmelser. Kontrollant 

skall före tävlingens början skriva sitt namn på tävlingstavlans och tävlingstapetens baksida mitt för 

10:an resp 5:an. Ny tavla eller spegel resp tapet skall användas vid varje skjuttillfälle. 

Skjutledare och kontrollant får delta i tävlingen. 

Skjutkorten, ifyllda och undertecknade, skall vara kretsen tillhanda senast den 7 april 2018. 

Kontrollera att rätt skjutklass angivits på skjutkortet. 

Tävlingstavlorna skall förvaras minst en månad efter det att skjutkorten insänts, för ev kontroll. 

Protest skall vara kretsen tillhanda senast en månad efter det att prislistan utsänts, för att vinna 

beaktande. 

I övrigt gäller skjuthandbokens bestämmelser. 

 

Örebro Läns Pistolskyttekrets hälsar alla skyttar varmt välkomna med anmälan. 

 

 

För Örebro Läns Pistolskyttekrets 

 

2017-12-23 

 

Tävlingssekreteraren 

 

 

Inteckningar i vandringspris för Vinterserien. 
 

2010 Magnus Öhrn Fjugesta PSK 458p 

2011 Jan Jorsäter  Örebro PSSK 457p 

2012 Jan Jorsäter  Örebro PSSK 445p 

2013 Magnus Öhrn Fjugesta PSK 453p 

2014 Magnus Öhrn Fjugesta PSK 448p 

2015 Jan Jorsäter  Örebro PSSK 448p 

2016 Jan Jorsäter  Örebro PSSK 452p 

2017 Magnus Öhrn Fjugesta PSK 454p 



 

Anmälan till vinterserien 2018 

Förening 

 
 

Adress 

 
 

Postadress 

 
 

e-postadress 

 
 

Telefon 

 
 

 

Anmäler   st. skyttar till den individuella tävlingen á 60 kr  =  

Anmäler  st. lag á 60 kr =  

  _______ 

 SUMMA:  

 

Summa anmälningsavgifter sätts in på Örebro Läns Pistolskyttekrets postgirokonto 32 70 98-0 

Samtidigt som anmälan sänds in till tävlingssekreteraren. 

 

 Behöver C30 tapeter 

 Behöver EJ C30 tapeter 

 

Lag 1  Lag 2 

Namn  Namn 

1.   1.  

2.   2.  

3.   3.  
Reserv   Reserv  

 

Lag 3  Lag 4 

Namn  Namn 

1  1 

2  2 

3  3 
Reserv   Reserv  
 

 _________________ den_____________ 

 Ort Datum 

 

 _____________________ 
 Tävlingssekreterare 
 


