
Inbjudan till: 

SSSF:s Allsvenska 
Svartkrutsserier 2017 

 
 

 

Revolverserien: Tre skyttar med slaglåsrevolvrar, enligt klass Mariette eller Colt.  
Varje skytt kan endast delta i ett lag. Tio divisioner under 2016. 

 
Trippelserien: Tre skyttar med olika vapen. Skytt 1 har Flintlåspistol (Cominazzo). 
Skytt nr. 2 har slaglåspistol (Kuchenreuter) Skytt nr. 3 har slaglåsrevolver Mariette 
eller Colt. Fyra divisioner under 2016. 
 
Gevärserien: Två skyttar med valfritt svartkrutsgevär. En skjuter stående på 50 
meter och den andra skjuter liggande på 100 meter. Fyra divisioner under 2016. 
 
Serien skjuts i år i fem omgångar som vanligt men från 1 Maj - 30 September och alla 
resultat kommer att redovisas fortlöpande på SSSF:s hemsida www.sssf.netoch 
www.svartkrut.com efter att alla lag i respektive omgång skickat in sina resultat. Inga 
påminnelser görs normalt, så skicka in era resultat i tid. I annat fall hör man av sig till 
tävlingsledningen. Det går t.ex. alldeles utmärkt att skjuta och lämna in sin serie i 
förtid om man vet att det blir snävt med tid under inrapporteringsveckan. 
 

Anmälan sker via formulär på hemsidan  
som öppnas upp den 1 Mars. 

Gå till www.sssf.netoch klicka på länken till de allsvenska serierna eller gå direkt 
till www.svartkrut.comFyll i formuläret och klicka på skicka-knappen. Klart! 

Vid frågor, ring Henry på 070-720 63 53. 
 

Sista datum för anmälan är 2017-03-31 
I år är vi lite sena p.g.a av att jag varit utan dator i ett par månader, fick ett virus som 
låste hela datorn innan jag han med backupp. Det innebär att vi försöker ha en 
månad (mot tidigare två) som anmälningstid för att vi skall komma igång så snabbt 
som möjligt. Om vi klarar att hålla tidsplanen för i år så skall omgång ett skjutas 
under Maj månad. Vi hoppas att det ändå känns bra för er medlemmar då alternativet 
hade varit att inte ha några allsvenska serier alls detta år.  

 
Alla deltagare, även reserver, måste vara medlemmar i SSSF. 

Lagavgifter är 150:- per lag och betalas in på SSSF:s postgiro nr. 4306927-7 
Glöm inte att ange avsändare!  

Ansvariga tävlingsledare för serierna 2017 är Henry Aalto. Vi hoppas på en fortsatt stor 
uppslutning på serierna. 

 

Välkomna till årets serier! 
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