
Bestämmelser för Kretsens serie i banskjutning 

 

Allmänna bestämmelser 

I serien tävlas mellan 5-mannalag från till kretsen anslutna föreningar. Förening kan deltaga 

med flera lag. Indelning av lagen sker i tre divisioner. 

Division 1 består av sex lag, med endast ett lag från vardera av kvalificerade föreningar. 

Division 2 delas i två grupper, A och B, i regel om vardera sex lag. 

Division 3 delas, under förutsättning av tillräckligt många anmälda lag, i fyra grupper, A, B, C 

och D, om i regel sex lag. Justering av antal grupper eller lag beroende på antalet anmälda 

skall i första hand ske i division 3. 

Från division 1 nerflyttas de två sist placerade lagen vilka ersätts av bästa lag från vardera 

grupp i division 2 från förening som inte har kvarstående lag i division 1. 

Från division 2 nedflyttas två lag från vardera grupp vilka ersätts av segrande lag i division 3 

grupperna. 

Om division 3 består av mindre än fyra grupper kan upp- och nerflyttningen ske med hänsyn 

till de aktuella lagens resultat i föregående års tävling. 

Matchordningen görs upp av förmannen för serien och sänds ut till anmälda lagledare. 

Angiven vecka för matchomgång avser ordinarie skjutning. Lagen kan dock vid behov 

komma överens om annan skjutdag före eller efter det ordinarie datumet dock senast dagen 

före datum för nästa skjutomgång. 

För varje lag namnges en lagledare med postadress, e-postadress och telefonnummer. 

Förmannen sammanställer dessa uppgifter divisionsvis och skickar ut dem till respektive 

lagledare. Hemmalagets lagledare skall senast sju (7) dagar före angivet datum kontakta 

bortalagets ledare för fastställande av tidpunkt för matchen. 

Match börjar vid överenskommen tid oavsett om samtliga skyttar anlänt. Senkommen skytt 

får ”hoppa in” i matchens dåvarande skede med den konsekvens detta kan ha – exempelvis 

missade provskott eller poäng i serie(r). 

Match 

Match består av fem serier – alla möter alla i 5-skotts precisionsserier enligt bestämmelserna 

i SHB pkt F.6. Före första serien får avges fem provskott under en tid av fem minuter. 

Kulhål kritas före klistring. Spegelbyte efter provskott och två serier. Matchprotokoll som 

tillhandahålles av kretsen skrivs ut i två exemplar varav vardera laget får ett. 

Match resultatet rapporteras av båda lagen var för. Om flera lag från samma förening deltar i 

serien får skytt byta lag enligt följande: skytt från ”lägre” division får gå upp i ”högre” utan 

inskränkning medan däremot skytt som deltagit i ”högre” division skall stå över en 

matchomgång innan skytten åter får deltaga i en ”lägre” division. 



Detta gäller även när en förening har flera lag i samma division. Exempel: en skytt som 

deltagit i en förenings B-lag kan placeras i A-laget i nästa matchomgång. Men om skytten 

skall återgå till B-laget måste skytten först stå över en matchomgång. 

Skytt får inte deltaga i två olika lag i samma matchomgång. 

Om en skytt deltagit i en match i strid mot dessa bestämmelser stryks skyttens resultat och 

duellpoängen tillfaller motståndarlaget. Skulle laget med återstående fyra skyttar ha erhållit 

25 eller flera duellpoäng döms laget likväl som förlorare med 24 poäng mot 26 för 

motståndarlaget. 

Vid Walk-over (WO) äger det lag som erhåller WO rätt att genomföra skjutningen efter att 

lagledaren till det lag som lämnat WO accepterat detta. Protokollet skall efter påskrift skickas 

till lagledare för det lag som lämnat WO som signerar protokollet och skickar det till 

förmannen. Matchen räknas som vunnen med 2 matchpoäng och 26 duellpoäng. Skjutpoäng 

för laget tillgodoräknas helt. Det lag som lämnar WO erhåller ingen poäng alls. Matchen skall 

vara skjuten senast dagen före datum för nästa skjutomgång. 

 

Protest skall vara förmannen för serien tillhanda senast åtta dagar efter den matchdag 

protesten avser. Ärendet  avgörs av tillsatt jury med förmannen som ordförande. 

Poängräkning och särskiljning 

Vid duell i en serie mellan två skyttar tilldelas den segrande skyttens lag två duellpoäng och 

den förlorande skyttens lag noll poäng. 

Vid lika resultat erhåller vardera lagen en duellpoäng.  

Skotten protokollförs inte var för sig utan hela seriens resultat skrivs in i därför avsedd ruta i 

protokollet. 

Efter sammanräkning av samtliga duellpoäng erhåller lagen två poäng för vunnen match, en 

poäng för oavgjord match och noll poäng för förlorad match. 

Slutsumman av varje skytts fem serier – skjutpoäng – noteras för varje skytt på därför 

avsedd plats i protokollets övre del. 

Platspoäng tilldelas skytt efter det individuella resultatet så att bäste skytt får tio poäng, näst 

bästa nio poäng o.s.v. Om skjutningen genomförts vid erhållen WO får skyttarna i samma 

ordning tio, åtta, sex, fyra och två platspoäng. 

Om två skyttar uppnått samma skjutpoäng särskiljs dessa genom att den skytt som har den 

bästa serien, näst bästa serien o.s.v. eller som har flera bästa serier vid lika sådan. Är 

skyttarna fortfarande lika går den skytt före som har bästa sista serie, näst sista o.s.v. I sista 

hand särskiljes med ledning av erövrade duellpoäng och om inte heller detta går skall 

lottning ske. 

 

Slutställning 



I serietabellen särskiljs lagen i första hand efter erövrade matchpoäng, i andra hand efter 

duellpoäng och i tredje hand efter skjutpoäng. 

Individuellt räknas varje skytts fyra högsta platspoäng. Särskiljning vid lika poängställning 

sker så att den skytt går före som har bästa skjutpoängen i sin bästa match, näst bästa o.s.v. 

Särskiljning av lag och enskilda skyttar i slutställningen verkställs av förmannen för serien. 

Startavgift 

Bestäms och meddelas årligen av kretsstyrelsen. 

Priser 

- a) De två bästa skyttarna i bortalaget tilldelas hemmalagets medalj eller plakett i silver     

respektive brons. Förening som inte har eget tecken utdelar förbundets banskytteplakett i 

silver respektive brons. Medalj eller plakett skall graveras med ”Serien” årtal och 

divisionsbeteckning. 

- b) Skyttar i varje division som med hänsyn till sammanlagd platspoäng för de fyra bästa 

resultaten och verkställd särskiljning placerat sig som 1, 2 eller 3 erhåller hederspris. 

- c) Segrande lag i division 1 erhåller inteckning i vandringspris jämte fem exemplar av 

kretsens skyttemedalj i guld. 

- d) Segrande lag i övriga divisioner erhåller lagpris jämte fem exemplar av kretsens 

skyttemedalj i brons. 

Priser enligt a) utdelas omedelbart efter matchen. 

Priser enligt b-d) utdelas vid nästkommande årsmöte med kretsen. 

Lag som använt mer än fem skyttar kan efter begäran ställd till förmannen för serien erhålla 

en sjätte medalj. 
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