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Organisation 
Svenska Bänkskytteförbundets styrelse utser ordförande till Bänkskytteförbundets Rekord-
kommitté. Ordförandet bildar därefter rekordkommitté och mätgrupper av aktiva bänkskyttar 
tillhörande olika föreningar i landet. Målsättningen är att minst en person per större regional 
bänkskyttecentra bör vara representerat i mätgruppen. Vice ordförandet i rekordkommittén 
utses av ordförande. 
 
Kommitténs funktion 
Rekordkommitténs syfte är att ombesörja mätning, granskning, fastställande samt redovisning 
av alla nationella rekord i de klasser och discipliner som beslutats av Svenska Bänkskytteför-
bundets styrelse. 
 
Behöriga att godkänna svenska rekord är Rekordkommitténs ordförande och vice ordförande i 
samråd med övriga kommittémedlemmar som deltagit vid mätning eller kontrollberäkning. 
 
Redovisning av officiella svenska rekord sker löpande på Svenska Bänkskytteförbundets 
hemsida www.benchrest.se 
 
Godkända discipliner för rekordnotering 
Svenska rekord noteras i följande av Svenska Bänkskytteförbundets styrelse godkända disci-
pliner på metriska avstånd: 
 
Aggregate 3x5 skott: JK100, SP100  
(avser tävlingar innan 5 omgångar infördes som tävlingsomfattning både i JK som SP) 
 
Enskild grupp á 5 skott: LV100, HV100, JK100, SP100 
 LV200, HV200, JK200, SP200 
 HV300 
 
Enskild grupp á 10 skott: UL500 
 
Aggregate, 5x5 skott: LV100, HV100, JK100, SP100 
 LV200, HV200, JK200, SP200 
 HV300 
 
Aggregate, 3x10 skott:  UL500 
 
Grand Aggregate: LV100+200 
 HV100+200 
 JK100+200 
 SP100+200 
 
Two Gun:  LV100+LV200+HV100+HV200 
 
Riktlinjer för arbetet 
Minst tre medlemmar från mätgrupp eller kommittén inkl. ordförande samlas på anmodan av 
ordförande eller vice ordförande på större evenemang eller vid andra tillfällen för att mäta och 
handlägga inlämnade ansökningar beträffande svenska rekord. Mätning utförs alltid med 
minst tre kommittémedlemmar närvarande. 
  

http://www.benchrest.se/
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 Rekord som verifieras genom mätning: 
- alla enstaka grupper till samtliga discipliner utom UL500 
- alla Aggregate till samtliga dicpliner utom UL500 

Rekord som verifieras genom kontrollräkning av resultatlistor: 
- alla Grand Aggregate 
- Two Gun Aggregate 
- enstaka grupp UL500 
- Aggregate UL500 

 
Samtliga mätningar och kontrollberäkningar redovisas på signerade blanketter. Dessa blanket-
ter sparas i originalskick hos Rekordkommitténs ordförande och redovisas vid behov. 
 
Krav och kriterier för rekordnotering  
För att ett rekord ska kunna godkännas som ett nytt nationellt rekord, skall följande kriterier 
vara uppfyllda: 
 

- resultatet skall vara skjutet på en i förväg utlyst tävling som följer nationella eller in-
ternationella regler för bänkskytte. För svenska tävlingar gäller att de skall vara god-
kända av Svenska Bänkskytteförbundet. 

- för rekord krävs att rörligt bakpapper använts på tävling. Undantag är klass UL500. 
- resultatet skall vara skjutet på ett metriskt avstånd. 
- skytten skall vara medlem av SBRSA  
- det åvilar skytten själv att ansöka om rekordnotering. Om mätning krävs för notering, 

skall tavlorna i orört skick bifogas ansökan. Efter rekordmätning returneras tavlorna 
till skytten. För Grand Agg, Two Gun Agg och UL500 åligger skytten att sända in re-
sultatlista/-or i original. 

 
Godkännande av rekord 
Rekordkommitténs ordförande eller vice ordförande vidimerar med sin namnteckning mät-
ningarna och/eller kontrollberäkningar och därmed anses rekordet vunnit laga kraft som ett 
nytt nationellt rekord. 
 
Efter verifiering och godkännande publiceras rekord på www.benchrest.se samt att rekorddi-
plom @-mailas ut till skytten. Tavlor och annat material returneras till skytten. 
 
Årlig rapportering 
Ordförande till kommittén utfärdar årligen rapport som redovisar Rekordkommitténs verk-
samhet och de godkända rekorden. I rapporten redovisas även historisk utveckling av officiel-
la svenska rekord. Rapporten sänds till Svenska Bänkskytteförbundets styrelse för granskning.   
 
Protester  
Eventuella protester eller klagomål beträffande Rekordkommitténs arbete, mätningar eller 
beräkningar ställs skriftligt till Svenska Bänkskytteförbundets styrelse, som handlägger ären-
det. 
 
Stockholm, 2013-01-11 
 
Kari Lindström 
Ordförande i rekordkommitté  
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