
Jämtland-Härjedalens skyttesportförbund inbjuder länets  

skyttar till 2017-2018 års hemmabanetävling. 
 

JÄMTLANDSSERIEN 

LUFTGEVÄR & LUFTPISTOL 

 

 

 

1. Omfattning 
Tävlingen som omfattar fem omgångar 2017-2018 är 

öppen för skyttar i alla åldrar tävlande för 

skytteföreningar i Jämtlands län. Tävlingen vänder 

sig till alla som vill delta och skall ha en prägel av 

rekrytering- och propagandatävling. Den skall ge 

skytteföreningarna en möjlighet att erbjuda sina 

medlemmar ett litet tävlingsmoment på hemmaplan. 

 

2. Tävlingsprogram 
Luftgevär: Dubbelstart är tillåten! Dvs samma skytt 

kan i varje omgång delta i båda grenarna, sittande och 

stående. Både luftgevär och luftpistol: Samtliga 

klasser skjuter 20 tävlingsskott. Obegränsat antal 

provskott före tävlingsskotten. Skjuttid 40 minuter 

inkl provskott. 

 

3. Tävlingsvapen och skjutställning 
Luftgevär: Enligt regelbok nationellt skytte. 

Luftpistol: enligt tävlingspromemoria SvSSF. 

 

4. Tävlingsplats 
Seriens alla fem omgångar skjuts på föreningens 

hemmabana. 

                   

5. Klassindelning 
För mer detaljer om klasstillhörighet 

www.skyttesport.se.  Klassificering av skyttar gäller 

från 1 januari, men i serien deltar man i samma klass 

som man startade i. 

Klasser Luftgevär med kuddstöd eller rem:  
Se tabell på nästa sida. 

Skyttar som är 10 år eller yngre skjuter i klass Lmini. 

Deras resultatlista innehåller inga placeringar utan 

sorteras i bokstavsordning. 

Klasser Luftgevär stående:  
Se tabell på nästa sida. 

Nyhet: Tre nya stå-klasser införs inför denna säsong. 

Sedvanliga skyttekläder är inte tillåtna, med undantag 

för skjuthandske. 

Ståungdom: Skyttar t o m det år man fyller 15 år. 

Ståjunior: Skyttar från 16 år t o m det år man man 

fyller 20 år. 

Ståvuxen. Skyttar från 21 år och uppåt.  

Klasser Luftpistol Sittande: 
LP 11 skytt som fyllt högst 11 år det året tävlingen startar. 

LP 13 skytt som fyllt högst 13 år det året tävlingen startar. 
 

Klasser Luftpistol stående: 
LP 15F Flickor som fyllt högst 15 år det året tävlingen startar. 

LP 15P Pojkar som fyllt högst 15 år det året tävlingen startar. 

LP 17F Flickor som fyllt högst 17 år det året tävlingen startar. 

LP 17P Pojkar som fyllt högst 17 år det året tävlingen startar. 

LP 20F Flickor som fyllt högst 20 år det året tävlingen startar. 

LP 20P Pojkar som fyllt högst 20 år det året tävlingen startar. 

LP 25F Flickor som fyllt högst 25 år det året tävlingen startar. 

LP 25P Pojkar som fyllt högst 25 år det året tävlingen startar. 

H1 Herrar - Nybörjare plus övriga. 

H2 Herrar – poänggräns 540 (60 skott). 

H3 Herrar – poänggräns 560 (60 skott). 

D1 Damer - Nybörjare plus övriga. 

D2 Damer – poänggräns 345 (40 skott). 

D3 Damer – poänggräns 365 (40 skott). 

 

6. Tävlingsperioder 
Omgång 1:  – 5/11. 

Omgång 2: 6/11 – 26/11. 

Omgång 3: 27/11 – 14/1. 

Omgång 4: 15/1 – 4/2. 

Omgång 5: 5/2 – 25/2. 

  

7. Priser 
För serien präglade guld-, silver, och bronsmedalj till 

de tre första i varje klass. Plakett till bästa 1/3-delen, 

med minst tre resultat, i respektive klass. Graverade 

med årtal. 

 

8. Avgifter 
Tävlingen är till största delen självfinansierad med 

hjälp av Jämtland Härjedalens Skyttesportförbund. 

Därav endast en avgift på 10:- per omgång och skytt 

(5 omgångar = 50:-).  

 

9. Inrapportering av tävlingsresultat 
Se instruktion på baksidan. På www.skytteonline.se 

registrerar föreningens representant in totalsumman 

av de 20 tävlingsskotten, varje omgång. Respektive 

omgång är möjlig att registrera endast under 

tävlingsomgångens tid. Skyttens totalresultat 

(slutresultat) blir summan av de tre bästa resultaten i 

de fem omgångarna. Resultaten går att följa löpande 

på www.skytteonline.se samt samt skickas ut efter 

seriens slut. 

 

10. Prisutdelning 
         Priser skickas till ansvarig i resp. förening. 

 

11. Tolkning av tävlingsskott 
Tavlor tolkas och poängbedöms av respektive 

förenings tävlingsansvarige.  

 

12. Tävlingsansvarige och frågor 
Luftgevär: Anders Westerlund, Tel. 070-609 30 24. 

Luftpistol: Niklas Engström, Tel 070-351 99 64. 

Frågor om Skytteonline: Anders Westerlund,  

070-609 30 24, anders@jamtskytte.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skyttesport.se/
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Klasser Luftgevär med kuddstöd eller rem:  

 

 

 

 

Klasser Luftgevär stående:  

 
 

 
 

Nyhet: Tre nya stå-klasser införs inför denna säsong. 

Sedvanliga skyttekläder är inte tillåtna, med undantag 

för skjuthandske. 

Ståungdom: Skyttar t o m det år man fyller 15 år. 

Ståjunior: Skyttar från 16 år t o m det år man man 

fyller 20 år. 

Ståvuxen. Skyttar från 21 år och uppåt.  
 

 

 

 

Instruktioner till föreningarna, för att 

rapportera skyttar och resultat: 
 

 

•         Gå in på Skytteonline.se 

•         Välj meny ”Tävlingar” 

•         Välj tävling 
•         I vänstermenyn välj ”Anmälan / Resultat” 

  

Första gången ni kommer till ”Anmälan / Resultat” så måste 
ni begära en inloggningskod: 

 
1.       Begära inloggningskod 

- Klicka på knappen ”Begär inloggningskod” 

- Skriv in ditt email + förening, klicka på ”Begär”. Ett mail 
kommer att skickas till din email med inloggningskoden. 

 

2.       Logga in: Använd emailadress och inloggningskod 
 

3.       Registrera deltagare och resultat: Ny sida kommer att 

visas där medlemmar kan skaps och läggas till tävlingen. 
Fält som är gula i deltagarlistan går att redigera (Klass och 

aktuell omgång). I översikten ser man sista 

inrapporteringsdatumet för omgångarna, efter det datumet 
går det inte att rapportera resultat på omgången. 

  

 

Håll muspekaren över ikonen ”i” () , så får ni mer 

information. 

 
OBS! Du behöver inte ange licensnr på skyttarna utan det 

går bra med födelsedata eller vad du vill. 


