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Kretstävlingar 2018

Vid årsmötet i Malmöhus Pistolskyttekrets 2017 fick styrelsen ett uppdrag att se över hur
kretstävlingarna skulle hanteras framgent. Under året har vi jobbat med att kartlägga vilket behov
som finns och vilket stöd föreningarna efterfrågar. Det har som har visat sig är att vi kan dela upp
hanteringen av en tävling i tre delar:
1. Anmälan
2. Genomförande
3. Resultatrapportering
Styrelsen bjöd även in alla klubbar till ett möte för att ha en diskussion kring behoven och samtliga
föreningar önskade stöd med punkterna 1 och 3. När det gäller punkt 2 vill vissa föreningar ha ett
nytt systemstöd medan andra föreningar ser stora fördelar med att fortsatt använda de system de
använder idag.
Styrelsen har vägt in dessa olika synpunkter och har därför tagit fram en ordning för 2018 som vi ser
svarar upp mot de behov vi identifierat och som vi tror skall ge en bättre och mer lätthanterlig
administration av årets kretstävlingar.
Vi har kommit överens med Webshooter att vi skall använda delar av deras system, dock inte i alla
delar, utan varje arrangerande förening kan välja att genomföra tävlingen i Webshooter eller inte.
Däremot skall alla anmälningar hanteras genom Webshooter.

Anmälan
Anmälning till kretstävlingar sker genom Webshooter på www.webshooter.se.
Kretsen kommer att synkronisera de användare som finns för föreningen i MAP mot respektive
förening i Webshooter. Det är alltså viktigt att varje förening har uppdaterat sitt medlemsregister i
MAP så att det stämmer. Detta skall ju vara uppdaterat och godkänt senast 180131.
Administrationen av tävlingarna i Webshooter sker i samarbete mellan kretsen och de arrangerande
föreningarna. Det är dock alltid den arrangerande föreningen som skall ha betalningen för starterna,
dvs det är föreningens BG / PG / Swish som skall användas.
De uppgifter som behövs för varje person är
•
•
•
•

Förnamn
Efternamn
Pistolskyttekortsnummer
Epost

Varje start som sker går genom en förening, dvs det går inte att anmäla sig utan att representera en
förening. Det är även föreningen som är ekonomiskt ansvarig för de skyttar som representerar
klubben.
Avanmälan till tävling som sker efter sista anmälningsdag för tävlingen ger inte rätt till återbetalning
eller reducerad anmälningsavgift.
Det är upp till varje förening att bestämma om anmälningar skall ske av respektive person eller om
föreningen vill anmäla i grupp. Det är dock alltid så att föreningen är betalningsansvarig för de
personer som anmält sig till tävlingen.
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För att underlätta för tävlingsarrangörerna skall betalningen samordnas för varje klubb oavsett om
anmälan sker individuellt eller om den sker föreningsvis. Respektive person skall alltså inte skapa
några fakturor och betala själv för sina starter utan betalningen skall precis som idag samordnas av
respektive förening.

Tävlingsgenomförande
Varje arrangör bestämmer själv huruvida de vill använda ett eget system eller om de vill använda
Webshooter för tävlingsgenomförandet. Detta är inget som behöver anges i inbjudan utan är helt
upp till arrangören.

à Om du väljer att använda Webshooter
Anmälningslistan finns klar så det är bara att fortsätta hantera tävlingen i Webshooter.

à Om du väljer att använda eget system
Du kan när som helst ta ut en lista på de anmälningar som finns. I denna lista får du ut den
information som behövs för att kunna hantera anmälan i eget system.
Initialt kommer det att vara en Excelfil men på sikt kommer det att finnas XML samt även möjlighet
att hämta informationen via API för de som har den tekniska förmågan att använda dessa format.
Oavsett vilken av de två modellerna ni som förening väljer att använda så kommer ni att ha tillgång
till kvalitetskontrollerad information i ett format för alla anmälningar att jobba med, vilket vi tror
kommer att minska administrationen mycket för arrangören.

Resultathantering
För att det skall bli enklare för alla inblandade kommer vi att ändra lite på hur resultat skall
rapporteras.
Resultatrapporteringen är redan idag uppdelad i två steg, den preliminära resultatlistan och den
slutgiltiga resultatlistan.
Som arrangör skall du helst publicera en preliminär lista samma dag, men senast dagen efter
tävlingen. Den preliminära listan skall innehålla placeringen inom varje klass samt en beräkning av
standardmedaljer.
SENAST 14 dagar efter genomförd tävling skall arrangören skicka resultatet till kretsens
tävlingssekreterare enligt den Excelmall som finns publicerad.
Om föreningen genomför tävlingen i Webshooter kommer det att finnas möjlighet att exportera
resultatet från den genomförda tävlingen. Även detta format är godkänt att användas som underlag
att skicka till kretsen. Vi kommer att hantera båda dessa format in mot den centrala
resultatdatabasen.
Därefter ansvarar kretsen för att ta fram och publicera den slutgiltiga resultatlistan inklusive
beräkning av standardmedaljer, eventuella kretsspecifika medaljer och medaljpoäng samt i
förekommande fall resultat för kretsens serier.
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Anmälningsavgifter kretstävlingar 2018
Startavgiften för kretstävlingar höjs till 100 kronor per start för kretstävling och 120 kronor per start
för kretsmästerskap både individuellt och per lag. Anledningen till höjningen är att täcka den ökande
kostnaden för administrativa system samt att ge en bättre ekonomi för de arrangerande
föreningarna och samtidigt likrikta priset med L-kretsen.
Kretsen hanterar det ekonomiska mot Webshooter så den arrangerade föreningen behöver inte
fundera alls på detta.
Avgiften till kretsen för en kretstävling höjs från 25 kronor till 30 kronor per start om arrangören
väljer att använda eget administrativt system för tävlingsgenomförandet och till 35 kronor per start
om valet istället är att köra genomförandet i Webshooter.
Avgiften till kretsen för kretsmästerskap höjs till 20 kronor per individuell start och ligger kvar på 100
kronor per lag.
Detta innebär att den arrangerande föreningen under 2018 får behålla 70 kronor per start om man
kör eget system och 65 kronor per start om man kör Webshooter. Under 2017 fick föreningen
behålla 55 kronor och tidigare år var det 50 kronor.
Som tidigare skickar kretsen en fakturera till arrangören när den slutliga resultatlistan är klar.
De pengar som går till kretsen är till för att täcka kostnader för priser, medaljer, prispengar och det
administrativa systemet. Det blir ingen vinst för kretsen.
Det är mycket jobb att arrangera en tävling och vi tycker det är rimligt att de föreningar som lägger
ner detta jobb, för att alla skyttar skall kunna ha tävlingar att åka på, skall ha en bra ersättning för
detta.

Avslutning
Vi i kretsstyrelsen tror att införande av digital anmälan samt en sömlös möjlighet till administrativt
system och slutligen en enhetlig resultatrapportering kommer att underlätta för alla inblandade,
både skytten, föreningarna och de som arrangerar tävlingarna.
Som vid alla andra införande av nya system och rutiner kommer det säkert att upplevas som lite
stökigt initialt. En viktig faktor är om alla föreningar har registrerat sina medlemmar ordentligt i MAP
med minst den information som krävs enligt ovan.
Skånemästerskapen arrangeras i samarbete mellan Malmö- och Kristianstadskretsen och det är ännu
inte fastställt vad startavgifterna blir för denna tävling. Vi återkommer med besked när detta
fastställts.
I kretsutskick 2 / 2018 kommer ni att få en beskrivning av en ny klass vi kommer att köra
försöksverksamhet med under årets fälttävlingar – Optiska Riktmedel (OptR). Detta är en frivillig
försöksverksamhet som ger arrangörer för fälttävlingar möjlighet att även erbjuda starter i denna
klass. För OptR utgår ingen avgift till kretsen under försöksverksamheten vilket kan vara ett extra
incitament att testa den.
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