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Rekommendationer för Anmälningsavgifter samt Hederspriser vid kretstävlingar för
Västernorrlands Pistolskyttekrets.

När vi arrangerar tävlingar enligt Nationella Pistolskytteförbundets regler så är det viktigt att vi följer de
regler som finns i skjuthandboken för utdelning av hederspriser. Detta är viktigt för att vi skall få en rättvis
och enhetlig nivå på startavgifter och hederspriser oavsett vilken klubb som är arrangör. Det har under
året framkommit en del synpunkter på priser och avgifter, då man på en del tävlingar frångått
skjuthandbokens bestämmelser på det antal och värde på hederspriser som bör delas ut.

I skjuthandboken tar man upp två viktiga punkter:

• Priser skall tillfalla minst en fjärdedel av de i tävlingen deltagande.

• Värde på hederspris bör inte vara mindre än anmälningsavgift till tävlingen.

Vad innebär detta? Jo, om man betalar 100 kr i startavgift och det är tjugo startande i en klass så skall
minst fem få ett hederspris, som dessutom har ett värde som inte bör understiga 100 kr.
Nivån är upp till arrangerande förening att bestämma. Tyvärr så har antal och värde på hederspriserna
inte alltid överrenstämt med de regler som finns i skjuthandboken, vilket har skapat irritation bland
deltagarna.

Med hänsyn till de iakttagelser som framkommit har kretsstyrelsen valt att rekommendera
anmälningsavgifter vid kretstävlingar enl. följande:

• Kretstävling med hederspriser enligt SPSF skjuthandbok, högst 100 kr.

• Kretstävlingar utan hederspriser eller liknande, typ KretsM, högst 50 kr. 

OBS: Vid KretsM och Krets-Cup skall 20 kr/start inbetalas till Kretsen. Dessa 20 kr/start betalar
delvis de kretsmedaljer som delas ut vid mästerskapen. Vid utdelning av hederspriser får
kretsavgiften avdras från anmälningsavgiften vid beräkning av värde på hederspriser. 

Utdrag Svenska Pistolskytteförbundets SKJUTHANDBOK (upplaga 13 år 2010) sidan 51:

C.3.3.2 Hederspriser
Arrangör avgör om hederspriser utgår. Om så sker skall dessa tillfalla minst en fjärdedel av de i tävlingen
deltagande. Om hederspriser ej utgår skall detta anges på tävlingsinbjudan.

Upptas i samband med tävling, förutom anmälningsavgift, insatser bör erläggandet av dessa senare vara
frivilligt. Summan av gjorda insatser skall oavkortat utgå i form av kontantpriser.

Värde på hederspris bör inte vara mindre än anmälningsavgift till tävlingen. I vissa tävlingar kan
penningpriser vara lämpliga, särskilt i tävlingar ingående i serie (motsvarande).

Om tävlingsarrangör ordnar särskild skjutning med insats fördelas insatserna efter arrangörens
bestämmande.

Vid fördelning av priser observeras att:

• Om möjligt alla med samma poäng (antal träff) som siste pristagaren erhåller pris

• Om hederspriser förekommer, dessa utdelas oberoende av huruvida insats erlagts eller inte om
insatspris erhållits
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• Prislista grundas på slutresultatet efter eventuell särskjutning.


