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Säsongen 20-21 (rapport i lördags)… 

• 14 tävlingar (30 st 2020)

• 19 deltagande föreningar (36 st)

• 94 skyttar (184)

• Sista dag för distriktskval 2020-2021, 1 oktober

2021-09-05 2



Final säsongen 2020-2021

• Finalhelg 2-3 oktober

• Finaltävlingar arrangeras regionsvis

• Arrangerande förening bjuder in i IndTA och 

sprider på bästa sätt.

• Skytt får klassa upp sig relativt säsongen

• Resultat rapporteras in senast 3 oktober 

kl 18:00 till ungdomscupen@skyttesport.se

• Excelformat enl disposition kvallista

• Priser distribueras via post, ange föreningsvis 

postadress i resultatlista eller gemensam adress om 

prisutdelning ”samkörs” med nästa distriktstävling.  
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Priser riksfinal
• Alla deltagande skyttar erhåller minnesplakett.

• Alla deltagande skyttar i Lp11 erhåller pokal. 

• Placering 1-3 i klass Lp11-Lp25 erhåller SvUCs riksmedalj i guld, silver respektive brons.

• Placering 1-6 i klass LP 13 erhåller pokal.

• Övriga priser från SvSF Pistolsektion:

o Placering 1-3 i LP13 betalar deltagaravgiften till Swedish youth open i Sävsjö. 

o Placering 1-10 i klasserna Lp 15F, Lp15P, Lp 17F och Lp17P erhåller helgträningsläger 

under hösten.

o Placering 1-3 i klasserna Lp 17 F och Lp 17 P betalar sektionen startavgiften vid Swedish 

cup nästkommande år.

o Lp 20 F och Lp 20 P erhåller SvUC presentkort: 1:an 1000 kr, 2:an 750 kr och 3:e plats 

500 kr. (Skytten sänder in kvitto på skytterelaterad utgift till pistolsektionens kassör, 

som därefter betalar ut till skyttens konto).
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Säsongen 2021-2022

• Kvalsäsongen pågår 5 oktober - 20 februari

• Final 13 mars i Töreboda

• Tävlingsreglementet gäller oförändrat

• Ledarmöte via zoom i slutet av mars

• Resultatlistor, maila excel med samma format 

som ranking.

• Skriv gärna reportage och tag nån bild från 

distriktskval och skicka till hemsidan via 

asablomqv@gmail.com (låt gärna junior skriva!)
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Tack för ER insatts, nu kör vi!
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