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Adress: Telefon E-mail 
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655 91Karlstad   

Ledarträff Svenska Ungdomscupen 
 

Ledarmötet är en informell länk mellan landets mest ungdomsaktiva föreningar och 

ungdomscupens tävlingsledning samt pistolsektionen. 

 

 

1. Årets tävling 

➢  Årets tävling har haft 211 (192) starter. 43 (53) föreningar har deltagit under året. 37 

(39) kvaltävlingar har arrangerats av 27 (38) föreningar. Lp11 och Lp13 har ökat lite 

efter flera års tapp, dock ett tapp för 15 åringarna. 

o Viktigt med inbjudan i IndTa i god tid, många skyttar skjuter i "andra" distrikt. Det 

är roligt med utbyten och "nya" ansikten på tävlingarna, även en möjlighet för 

studenter att skjuta kval. Christer.claesson@icloud.com är sektionen IndTA guru 

som kan guida att lägga upp tävlingar. 

 

➢ Inlämningen av resultat har släpat liksom sammanställning och web publicering, viktigt att 

arrangörerna snarast sänder in resultat för att rankinglistan kan uppdateras men även 

att skyttarna vill se hur de ligger till. Det var mycket strul med mail i början på säsongen, 

men många resultat ordnades till på sluttampen. 

 

➢ I år igen syns en rejäl nedgång, återigen i Lp11 och Lp13. På mötet diskuterades 

demografi, och årskullarna som nu är 2-15 år är extremt jämna runt 90 000 

födda/årgång, dvs föreningarna har en utmaning att få in Lp11 skyttar i verksamheten. 

Beröm till föreningarna att fler skyttar i Lp15, Lp17P stannar kvar (och även 

nyrekryteras). 

 

➢ Varför har föreningar slutat arrangera? Tar deras skyttar ”slut”? Är det för besvärligt 

med tävlingskalendern? Bedrivs ungdomsskytte i föreningar som inte startar i SvUC? 

Flera distrikt arrangerar inga kvaltävlingar. Under våren har alla icke deltagande SDF 

fått mail om SvUC, de som svarat anger att det inte finns något ungdomsskytte i 

föreningarna. 

 

➢ Lp11 bör redovisas sorterat på resultat framgent 

 

➢ Vi bör utreda via LOK eller annat vilka föreningar som har ungdomsverksamhet men ej 

deltar i SvUC. 
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2. Riksfinalen 

o Nu har vi löst STIM avtal så musik kommer att spelas 

o SvSF Pistolsektionens priser, Lp 13 hpr med Stadium Sports Camp. Få skyttar har 

möjlighet att ta ut priset och det är tungadministrerat. Som alternativ lyftes att i 

stället dela ut 3 deltagande i Swedish Youth Open, en skyttehelg som elever på 

Skyttegym anordnar 26-28 April på Sävsjö Skyttecenter. 

o Allans Minne kanske, årets upplägg var inte helt lyckat. 

▪ Förslag att skjuta ISSF finalprogram, med utslagningar  

▪ Lagtävling dränerade publiken, kanske bättre med enbart ledare? 

o Aktiviteter 

▪ Miniseminarier med utbildning för ledare (1-2 tim, vardera arr några gånger 

under helgen) 

• Av fjolårets förslag nappade Christer Claesson som under helgen 

anordnade ett antal IndTA/IOL utbildningar, dessa var mycket 

omtyckta. 

• Fjolårets förslag som ingen tog sig an att arrangera: 

o Bitr föreningstränare ( presentation av utbildningsstegen) 

o LOK stöd, vad och hur. 

o Ungdomsaktiviteter  

▪ Disco på kvällen 

▪ 5-kamp etc (lag mixas med ”okända” ledare/skyttar så 

man får möta namnen man tampats med under vintern. 

Klassvis så det synkas med skjutlagen) 

Dessa aktiviteter är resurskrävande, och ledare förväntas bistå i 

arrangemangen. Praktiska tips och anmälningar till Simon eller Jan-Olof 

Noterat av 

Jan-Olof Olsson, Tävlingsledare SvUC 


