
 
 

Inbjudan 

Hemmaträffen 2020 

Springskytte. Masstart med individuell start. 

Helgen 13-14 juni på hemmaplan. 
 

Skidskytte Region Syd inbjuder alla sveriges skidskytteföreningar att vara med i Hemmaträffen 2020. 

Den 13-14 juni så hälsas ni alla välkomna till att delta i en springskyttetävling som alla föreningar 
anordnar på hemmaplan någon gång under helgen. Denna träningstävling ger oss möjlighet att kunna 
tävla utan att åka runt hela Sverige. Föreningen får också en möjlighet att träna på att anordna tävling. 

Tävlingsklasser: 

Klass Varv Skytte Total sträcka Straffrunda 
HD10-11 800m L+L stöd 2400m 50m 
HD12-13 800m L+L+L stöd 3200m 50m 
HD14-15 800m L+L+L 3200m 50m 
HD16-22 800m L+L+S+S 4000m 100m 
Senior 800m L+L+S+S 4000m 100m 
HD35- 800m L+L+S+S 4000m 100m 

 

Sträckorna är valda så att det blir väldigt enkelt att lägga bana, bara att mäta ut ett varv på 800m 
(alternativt en 400m bana och köra två varv mellan varje skytte). 

Tänk på att göra tävlingsbanan så exakt som ni kan så att det blir så rättvist som möjligt.   

Se till att ni som förening genomför tävlingen så bra och säkert som möjligt. Säkerhet framför allt. Se 
detta som en bra uppstart för skidskytteåret eller ett kul avbrott i pågående träningsperiod 

 

 

 



 

 

När ni genomfört er del i tävlingen så sammanställer ni era resultat och skickar dem till 
skidskyttesyd@outlook.com (ämne: Resultat Hemmaträffen) så sammanställer vi allas resultat och 
lägger ut på Indta måndagen den 15 juni.  

Skicka resultatfil från SSF timing, alternativ egen sammanställning enligt nedan  

Klass  Namn  Födelseår Förening  Tid Straffrundor  

H10-11  Kalle Karlsson 2009  Skidskyttarna IF  18:09 1 + 2 

 

 

Tips 

 För mindre föreningar och föreningar som inte har en vana att arrangera skidskyttetävlingar. 
Släpp iväg deltagarna med 1 minut mellanrum så får ni god tid på vallen att dra mål och skriva 
skjutresultat 

 Har ni tillgång till ett mäthjul använd det för att få så exakt sträcka som möjligt 
 Tänk på hur start och mål placeras i förhållande till slingan genom vallen så att totalsträckan blir 

så exakt som möjligt. 
 Lägg så slät bana som er terräng tillåter. 
 Enkel tidtagning med klocka och papper duger (vi nöjer oss med 1s noggrannhet), men detta kan 

även vara ett bra tillfälle att träna på ett tidtagningsprogram ex SSF timing.  
 Fundera på om ni också vill anordna öppen klass ihop med tävlingen för att locka fler utövare till 

den bästa sporten, skidskytte! 

 

 

 

Välkomna! 


