
 
 
 
 
Skinkskjutning (luftpistol) 
Tävlingen är en ”jippotävling” där regler och 
utförande bestäms för varje år.  
Minst 3 priser skall utdelas. 
 
 
Vandringspris Vpr 1-Fält  Vpgr.C  
Tävlingen ingår i Kretsfältskjutning  F1. 
Bästa totala resultatet oavsett klass erhåller 1 
inteckning. 
Skytt som innehar 5 inteckningar, erövrar priset för 
alltid. 
Särskiljning enl. skjuthandboken. 
Handicap gäller ej.                                                                  
 
Års och Mästerskapstävling. 
Tävlingen skjuts i 2 omgångar, årstävling 
(grundomgång)  
och mästerskap (final) och består av 
precisionsserier mot tavla enligt Svenska 
Pistolskytteförbundets bestämmelser  för 
märkesskjutning. 
* Årstävlingen. 
Årstävlingen består av 7 tavelserier och inleds med 
5 provskott under en tid av 6 minuter. 
Särskiljning enl allmänna bestämmelsre. 
Handicap gäller ej. 
Priser: 10 prispoäng utdelas vardera till;  
bästa kl.1 skytt, bästa kl. 2 skytt, bästa kl. 3 skytt,         
oavsett antal deltagare i resp. klass. 
* Mästerskapet 
Bästa 1/6 del, dock minst 5 man, går vidare till 
final- omgång, samt skyttar med lika resultat som 
siste finalist.  
Mästerskapstävlingen består av 3 tavelserier och 
inleds  med 3 provskott under 3 minuter. 
Klubbmästare blir skytt med högsta sammanlagda 
resultat från års-och mästerskapstävlingen. 
Vid lika resultat avgörs mästerskapet enl.regler i 
allmännabestämmelser. 
Priser i mästerskapet; Guld, silver och bronsmedalj.           
Handicap gäller ej. 
 
 
 

 
 
 
 
Pk Elbogens 50-poängs-medalj 
Brons:Medlem som på utlyst extern tävling för  första gången 
skjuter 1 tavelserie om 50.poäng. 
Silver: Medlem som skjuter  ytterliggare 5 tavelserier  om 
50 poäng. 
Regler: 
Skytten skall representera klubben. 
Tävlingen gäller Nationellt. och Sportskytte (ej luftpistol) 
Pistolens märke, modell, kaliber är valfria men skall vara 
godkända av Resp. förbund. 
OBS ! Skytten redovisar själv sina serier till 
märkesredogöraren. 
 
Lennart Gustavsson Vpr. 
Tävlingen ingår i Årstävlingen. Segraren får 1 inteckning 
Skytt som uppnått 5 segrar oavsett följd 
erövrar priset för alltid. 
 
Pk Elbogens Elitskyttemärke. 
Guldmärket är instiftat 1947 och erhålles genom att uppnå  
40 p. enl.sep. tabell som finns hos märkesredogöraren. 
Underlaget är standardmedaljer på externa tävlingar 
 
Vandringspris Vpr 2-Fält  Vpgr.C 
Tävlingen ingår i Mpk:s Kretsfältskjutning. 
Bästa totala resultatet oavsett klass erhåller 1 inteckning. 
Skytt som innehar 5 inteckningar, erövrar priset för alltid. 
Särskiljning enl. skjuthandboken. 
Handicap gäller ej. 
Sportpistol 
Skjutningen genomföres enlSvenska Sportskytteförbundets 
regler. 3 st.tävlingar per säsong. 
Priser: Prispoäng till 1:an resp.5:an i precisionsmomentet. 
Samma pris gäller för snabbmomentet. 
Fördelning enl.” Poängfördelning interna tävlingar” 
Handicap gäller ej. 
Standardpistol 
Skjutningen genomföres enl.Svenska Sportskytteförbundets 
regler. 3 st.tävlingar per säsong. 
Priser: Prispoäng till 1:an i  resp.150sek-20sek-10sek. 
Fördelning enl.” Poängfördelning interna tävlingar” 
Handicap gäller ej. 
 
 
 

 
 
 
 

  Tävlingsbestämmelser   
Interna tävlingar 

    
   

             
 
 
 
Allmänna bestämmelser                    120130 
Starttider för interna tävlingar finns  på klubbens 
tävlingsprogram. 
Skytt som kommer efter start, får (utan att störa övriga 
tävlande) gå in i tävlingen och skjuta resterande serier av 
tävlingen.  
Skytt skall använda samma vapen under hela tävlingen. 
Vid klickskott eller vapenfel. (se skjuthandboken) 
Före tävling får skytt som tänker deltaga i tävlingen, inte 
utöva övningsskjutning på bana eller i dess närhet, 
en (1) timme före tävlingsstart. 
För att tävling skall räknas, gäller att minst tre (3) skyttar 
deltager. Vid färre antal, stryks tävlingen eller flyttas till 
annan tidpunkt. Ny tidpunkt anslås på anslagstavlan. 
Handicap: 
Vilket handicap som gäller för resp.tävling, redogöres 
under varje tävlings bestämmelser. 
Särskiljning vid lika resultat sker enligt resp. förbunds 
regler gällande aktuell gren, om inget annat anges i 
tävlingsbestämmelserna. 
Cup och klubbmästerskap är undantagana. Dessa 
tävlingar skall avgöras genom omskjutning, serie för 
serie. 
Övriga bestämmelser se skjuthandboken. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Prispoäng. 
Prispoäng delas ut som vinster vid ett flertal av 
klubbens interna tävlingar.Vilka tävlingar som ger 
poängpris,samt hur de fördelas beskrivs under varje 
tävlingsbestämmelse. 
Poängpriserna som går ut baseras på hur många 
skyttar som har deltagit i den aktuella 
tävlingen.Efter varje tävling som ger poängpris,går 
man in i en speciell lathund som talar om 
fördelningen av prispoängen för den aktuella 
tävlingen. 
Alla vunna poäng samlas ihop under skytteåret  
Aktuell poängställning för varje skytt redovisas av 
märkesredogöraren. 
Hur mycket poäng det är, finns skrivet på den 
aktuella poängprislistan. 
Priset/priserna delas ut vid årsmötet efter 
tävlingssäsongen. Poängpriset kan också användas 
till att betala medlemsavgift eller externa 
startavgifter. 
 

________________ 
                         _______________ 
 
Pk Elbogens poängpris 
Poängpriserna är instiftade för att ge alla skyttar en 
möjlighet att få tillbaka på betalda startavgifter. 
Poäng kan erövras vid varje utlyst tävling, 
Nationellt som Sportskytte. 
Alla som fullföljer en tävling erhåller 1 poäng per 
start.Gäller ej Gåsaskjutning och Skinkskjutning 
 
Jardenbergs VPR ban 
Tävlingen gäller 10 tavelserier enligt 
bestämmelserna för pistolskyttemärket. 
Segraren får 1 inteckning i priset. 
Skytt som uppnått 3 inteckningar oavsett följd, 
erövrar  priset för alltid. 
Priser:Skytt som blir 5:a från slutet erhåller 10 
prispoäng. 
Handicap gäller ej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Månadstävling Ban. 
Tävlingen består av 6 tavelserier enligt bestämmelserna för 
pistolskyttemärket. 
Antal deltävlingar är 7 st. per säsong. 
Skytt som vinner en deltävling ( 1:an i övre gruppen ) får 10 
poängs avdrag på resultatet vid resterande tävlingar, samt 
ytterliggare 10 poäng vid nästa o.s.v….. 
Priser: Prispoäng utdelas till 1:an och 2:an i den övre gruppen 
Resultatlistan delas på mitten varvid 1:an i den nedre gruppen  
också får prispoäng.  
Vid udda antal deltagare får skytt som placerar sig mitt i 
resultatlistan prispoäng. 
Poängen fördelas enl.”Poängfördelning interna tävlingar” 
Handicap gäller ej. 
Särskiljning enl.allmänna bestämmelser. 
* Totalsegrare. 
De 5 bästa resultaten för säsongen sammanräknas. 
Prispoäng till de sammanlagt bästa skyttarna plac. 1-5. 
Vid lika resultat går skytt med  bästa mån-tävl;.näst bästa; 
o.s.v. före. 
 
Månadstävling Luftpistol. 
Tävlingen består av 8 tavelserier = 40 skott. 1 tim 15 min. 
Antal deltävlingar är 6 st. per säsong. 
Antal provskott är obegränsat, men får endast skjutas före 
påbörjade tävlingsserier. 
Handicap och priser är lika månadstävling BAN. 
*Totalsegrare gäller ej i luftpistol. 
 
Klubbmästerskap Fält Vpgr C 
Mästerskapet i fältskjutning avgörs årligen på en av 
kretsfältskjutningarna, där tävlingens förutsättningar gäller.  
Dag och plats meddelas i skjutprogrammet. 
Priser: Guld-Silver- Bronsmedalj. 
Särskiljning enl. skjuthandboken. 
Handicap gäller ej. 
 
Klubbmästerskap Fält Vpgr. A & R 
Bästa vpgr. räknas 
Samma regler som vpgr.C 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gåsaskjutning. 
Skjutningen utföres mot triangeltavla på 25 m avstånd. 
Skjutställning: stående, stödhand tillåten. 
Skjuttid 20 sek.  
Handicap gäller ej. 
Tävlingen omfattar 20 serier om vardera 5 skott. 
Priser: Hederspriser till 1-2-3:an 
Segrare är skytt som uppnår högsta poäng på 1 serie. 
Vid lika poäng sker omskjutning. Detta utföres genom 3 
serier, utan markering mellan serierna, där högsta 
sammanlagda resultatet avgör. 
 
 
Elbogencupen. 
Tävlingen består av en grundomgång om 5 tavelserier, 
därefter de 8 bästa till cupomgång. 
* Grundomgång 
Grundomgången omfattar 5 serier under en tid om 
150 sek.vardera. 
Priser: 10 prispoäng till plac.9:a 
Handicap gäller ej. 
* Cupomgång 
Till cupomgången går de 8 bästa skyttarna.  
Särskiljning enl.allmänna bestämmelser. 
Varje cupomgång består av 3 serier,där vinst ger 2 poäng, 
oavgjort 1 poäng. 
Skjuttid per serie: 150 sek. 
Vid lika poäng efter 3 serier går skytt med högsta 
sammanlagda  skjutpoäng vidare, utom i finalomgången 
då det avgörs serie för serie. 
omgång 1. omgång 2             Final. 
 A: 1-5 E: segr.A - segr.B         segr.E - segr.F 
 B: 3-7 F: segr.C - segr.D 
 C: 2-6 
 D: 4-8 
Pris: Vinnaren erhåller 20 prispoäng. 
         2:an erhåller 10 prispoäng. 
Handicap gäller ej. 
 
	  


