
 

Till arrangörerna i Skånes Vintercup 2017-2018. 

För att försöka engagera skyttar och skytteklubbar drar vi nu igång Vintercupens 

sjätte upplaga i Skåne, cupen är öppen för alla skyttar med eller utan sk. 

tävlingslicens!  

Vi är många klubbar och skyttar i Skåne med omnejd som har fastnat för 

sportingskyttet, troligtvis för att det är den gren som mest liknar jakt, samt att det är 

ett fantastiskt roligt skytte där duvorna kan komma från olika håll och vinklar och som 

då sätter skyttarna på prov. 

Det är många klubbar som har möjlighet att arrangera en tävling, det behöver inte 

vara så speciellt avancerat, visst är det en tävling men huvudsyftet är att det är en 

bra träning och att man får chans till en trevlig avkoppling ihop med likasinnade 

människor! 

Denna tävling skjuts som Compak Sporting, Engelsk Sporting, Fitasc Sporting.eller 

som Sporttrap 

Det ska vara ett jaktanpassat skytte. 

På deltävlingarna får man skjuta så många ”varv” man vill eller hinner, det högsta 

resultatet räknas. 

Klasser på deltävlingarna: Jägarklass (utan tävlingslicens), Tävlingslicensklass, 

Om antalet deltagare för dam och junior är 5 deltagare eller fler per klass delas det ut 

pris även i de klasserna! 

Om antalet deltagare är tillräckligt högt i varje klass, delas det ut priser till de tre 

högsta resultaten per klass, om antalet skyttar är lågt i ngn klass, kan man dela ut ett 

mindre antal priser i den klassen. 

OBS! Skytt kan inte placera sig på flera prisplatser med olika serier. Endast högsta 

resultat räknas! 

Förekommer det skyttar på lika resultat, ska särskjutning avgöra, gäller på 

deltävlingar och i finalen avgör högsta resultat på bana 1, om det ej kan skiljas åt där 

så gäller första bom på bana 1. 

Deltävlingarna startar 09.00 med sista anmälan 12.00, arrangerande förening avgör 

om anmälningstiden behöver kortas ner för dagen, kan tex bero på om det är många 

deltagare och skjutbanan har restriktioner för skjuttider! Vid annat tillfälle kan det vara 

att anmälningstiden förlängs en liten stund om det är högt antal deltagare och det 

fungerar bra för arrangören. 



OBS! Pristagare behöver ej vara närvarande vid prisutdelning för att förtjäna sitt pris! 

 

Inkomna prispengar från deltävlingar och finalen läggs i en pott där 1/3 går till varje klass 

A-B-C. 

5 priser delas ut i varje klass på finalen! 

 

För att kvala till finalen räcker det att man har ställt upp i två deltävlingar. 

I finalen delas skyttarna in i A-B-C klasser efter sitt slutresultat, dvs. efter avslutad 

tävling. 

Observera att priserna är samma i alla tre klasserna.  

1/3 kommer att tillhöra A 

1/3 kommer att tillhöra B  

1/3 kommer att tillhöra C (övertaliga placeras här). 

Detta innebär att alla skyttar oavsett sin kapacitet har en möjlighet att vinna!!!!                   

5 skyttar till final i varje klass! 

Deltävling 
Anmälningsavgift: 100 kr per serie. 

Fördelning för anmälningsavgift: 

25:-  Dagens prispott. 

5:-  Vintercupens finalpott. 

70:-  Föreningen för lerduvor och arrangemang.  



 

 

Final 
 

Anmälningsavgift: 250 kr för 2 serier (2x25 duvor). 

Fördelning för anmälningsavgift: 

150:-  Föreningen för lerduvor och arrangemang. 

100:-  Vintercupens finalpott. 

Fotnot, totalt 375:- från potten går till arrangerande förening för 

finalseriernas lerduvor. 

 

Efter avslutad deltävling så skickar arrangerande förening en 

korrekt ifylld resultatlista till roger.persson@skssweden.se och till 

ajjoaj71@gmail.com . 

Observera att namn, förening/ort måste vara ifyllt. Detta för att 

kunna härleda vilka skyttar som kvalat till finalen! 

 

 

Varma skyttehälsningar på er önskar! 

Roger Persson  Ystads JVF 

Anders Johansson   Trelleborgs JSK 
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