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Nedanstående regler är till för att reglera klass UL. Beträffande allmänna regler 
hänvisas till Svenska Bänkskytteförbundets regelbok. 

Skjutavstånd 
- 500-meter +- 5m, träffbildsskytte 

Tävling 
- 3 serier x 10 skott, tid 12 minuter per serie 
- första tävlingsserien föregås av inskjutning under 2 min. Markering efter 

seriens slut. 

Vapen 
- minsta tillåtna piplängd är 18” (457,2 mm), mätt från slutstyckets 

stötbotten till pipans mynning. 
- användning av mynningsbrons är förbjudet 
- användning av ljuddämpare är tillåtet 
- varbygel är obligatoriskt 
- vapnet skall laddas för hand med ett skott i taget. 
- användning av magasin, laddram eller annan anordning som matar skott 

manuellt eller automatiskt, är förbjudet. 

Stöd 
- stock eller vapen får inte fästas i bänken på något sätt 
- anordningar för att dämpa rekyl, fjädrar, gummiband mm. får användas 

förutsatt att vapnet med fastsatta rekylanordningar kan lyftas upp 152 mm 
från sitt stöd. 

Tavlan 
- tavlan är proportionellt förstorad 100-meter bänkskyttetavla och dess 

svarta ram mäter 600mm i höjd och 450 mm i bredd. 
- arrangören har fritt och välja om tavlans hela yta utgör träffområdet eller 

om endast ytan innanför ramen räknas 

Resultat 
- mätning av resultat skall utföras med en nogranhet på minst 0,5 mm 
- stållinjal får användas till mätning 

Rekord 
- svenskt rekord noteras både som enstaka serie på 10-skott och som 

aggregat 
- mätning av rekord skall utföras med en nogranhet på 0,1 mm. Om 

tävlingsresultaten har mätts och redovisats med en nogranhet på 0,1 mm, 
krävs ingen separat ommätning för fastställande av svenskt rekord. 

- för att resultat skall kunna räknas som rekord, skall samtliga skott sitta 
innanför tavlans ram eller tangera dito 



- mätning av rekord skall utföras med skjutmått eller med något annat 
mätinstrument som har en nogranhet på minst 0,1 mm 


