
 
 
 

STRECKKODER  
 

ÄLGBANAN  
OBS! Älgfiguren skiftar mellan 

vänster och höger älg på 

bildskärmen 



 
2020-12-06 

Älg 80 m med anatomiskt träffområde www.sius.se 
Visar en älg på skärmen, skiftar beroende på riktning 
Start HÖGER sida med delsummering efter varje löp 
 

     

Älg 80 m, anatomiskt 
träffområde 2017 

Alg växlar start höger sida 1 serier med delsumma  

 
700005025590384(09) 

Ny skytt  
1 serie 

Ny älg per riktning -3 serier start - HÖGER 

 
700005025649134691915989552(71) 

Ny skytt  
3 serier 

Kontrollera\TOTAL 

 
990532(96) 

TOTAL (STOP) 
Ger summering när 
skytten är klar med sin 
skjutning. 

 

http://www.sius.se/


 
2020-12-06 

Älg 80 m med anatomiskt träffområde www.sius.se 
Visar en älg på skärmen, skiftar beroende på riktning 
3 serier start vänster med delsummering efter varje löp 
 

     

Älg 80 m, anatomiskt 
träffområde anno 2017 

 
älg 6 löp start vänster 

 
700005025631140067454796354(80) 

Ny skytt  

Kontrollera\TOTAL 

 
990532(96) 

TOTAL (STOP) 
Ger summering när 
skytten är klar med sin 
skjutning. 

 

http://www.sius.se/


 
2020-12-06 

Älg 80 m med anatomiskt träffområde www.sius.se 
Visar en älg på skärmen, skiftar beroende på riktning 
4 löp start HÖGER sida GAMLA SERIEN 
 

Dok. 170215-02 Sida 1 av 1 2020-12-06 

     

Älg 80 m, anatomiskt 
träffområde 2017 

Gamla serien 4 löp 

 
700005025633937760682544(88) 

Ny skytt  

Kontrollera\TOTAL 

 
990532(96) 

TOTAL  
Ger summering när 
skytten är klar med sin 
skjutning. Används efter 
varje skytt. 

 

http://www.sius.se/


 
Älg 80 m med anatomiskt träffområde www.sius.se 
Visar en älg på skärmen skiftar beroende på riktning 

Dok. 170215-02 Sida 1 av 1 2020-12-06 

     

Älg 80 m, anatomiskt 
träffområde anno 2017 

Programs\Other\Hunting\Moose 
 

 
20000850(01) 

Ny skytt  

Kontrollera\TOTAL 

 
990532(96) 

TOTAL  
Ger summering när 
skytten är klar med sin 
skjutning. Används efter 
varje skytt. 

 

ZOOM 

 

http://www.sius.se/


 
2020-12-06 

Älgkalv 80 m med anatomiskt träffområde www.sius.se 
Visar en älgkalv på skärmen skiftar beroende på riktning 

Dok. 170215-02 Sida 1 av 1 2020-12-06 

     

Älgkalv 

Älgkalv 

 
700005014739417876796687088(50) 
 
 

Ny skytt  
3 serier 
Använd Match för att 
vända figurens riktning 

Kontrollera\TOTAL 

 
990532(96) 

TOTAL (STOP) 
Efter varje skytt 

 

http://www.sius.se/
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