SKÅNESERIEN UTOMHUS 2021
SERIEN SKJUTS DETTA ÅR PER KORRESPONDENS p.g.a. CORONA-PANDEMIN
Serien omfattar 14 omgångar som sträcker sig över hela sommarperioden. Vi hoppas då täcka
upp lite för en förmodad sommar utan så många vanliga tävlingar.
Varje serieomgång gäller över en kalendervecka måndag-söndag.
Skjutveckor anges på serieprogrammet.
Klubbens skyttar skjuter sina resultat någon gång under skjutveckan och lämnar in dem till
kontaktmannen i klubben. Hur ni organiserar detta i klubben är givetvis upp till er.
Kontaktmannen sammanställer alla klubbens individuella resultat och lagresultat på en
matchrapport som mailas in till seriesekreteraren.
OBSERVERA! Era resultat skall mailas in till seriesekreteraren senast klockan 17.00 på
söndagen i respektive skjutvecka. Adress kayhanderssonifinja@gmail.com
Det går givetvis, med fördel, bra att maila in era resultat tidigare under skjutveckan om ni har
dem klara.
MATCHRAPPORTER
Bifogas matchrapportformulär i excel-fil.
RESULTATRAPPORTERINGEN
Vid resultatrapportering skall för alla klasser Barebow och Långbåge anges två resultat totalt
och på delavstånden. Dels resultat på den för serien speciella poängberäkningen och dels
resultat på ren skjutning.
För alla klasser Compound skall också anges två resultat totalt och på delavstånden.
Dels resultat med innertia och dels resultat med ”stor”-tia.
TÄVLINGSFORM
Observera tävlingsformen så att alla skjuter på rätt avstånd och rätt tapeter.
Se tävlingsbestämmelserna
Alla compoundskyttar, även klass 10, räknar innertia, alltså endast det inre fältet i tian räknas
som 10 poäng för compoundskyttar. Övriga tian räknas som 9.
SKYTTELIGORNA
I serien finns sex skytteligor enligt följande:

Klass CC och CK,
Klass RC och RK,
Klass BC, BK, LC, LK, IC och IK,
Klass BJ, BS, BM, BV, BE, LJ, LS, LM, LV, LE, IJ, IS, IM, IV och IE,
Klass RJ, RS, RM, RV och RE,
Klass CJ, CS, CM, CV och CE.
I skytteligorna räknas de 11 bästa resultaten av totalt 14 möjliga.
LAGSAMMANSÄTTNING
Laget är onominerat och fyra resultat räknas i laget.

I laget får ingå maximalt två compoundskyttar oavsett klass.
Den tidigare begränsningen på maximalt två skyttar från klass 10-13 har slopats.
Detta är vad laget får innehålla. Givetvis får flera compoundskyttar starta på varje seriematch.
POÄNGBERÄKNING ALLA KLASSER LÅNGBÅGE OCH ALLA KLASSER BAREBOW.
Gult = 10 p., Rött = 8 p., Blått = 6 p., Svart = 4 p., Vitt = 2 p.
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