
                         
 

 Södermanlands Skyttesportförbund inbjuder till 
 

FÖRBUNDSMÄSTERSKAP LUFTGEVÄR. 

 

Tid   2023-03-25 

  Första skjutlaget 11.00 

  Andra skjutlaget 12.15 

  Tredje skjutlaget 13.30 

 

Plats  Nyköpings Arenor Rosvalla, Nyköpings Skyttegille 

 

Tävlingsledare Tomas Ulming tel 0734-180631 

 

Mästerskapet  Mästerskap sittande för klass Lsi 9, Lsi11, Lsi 13  

  Mästerskap sittande LSi15, LSi17, LSi21, LSi55, 

LSi65, LSi75 

 (klass LSi21 till LSi75 väljer skjuta med jacka och remstöd eller 

utan jacka och kuddstöd) 

Mästerskap stående för klass L13, L15  

Mästerskap stående för övriga skyttar oavsett klass 

 

Program Alla skjuter 40 tävlingsskott med valfritt antal provskott före första 

serien, under en tid av 60 minuter 

  Resultat med decimalmarkering i hela tävlingen. 

  Övriga bestämmelser enligt skytteregelboken. 

 

NYHET Lagtävling föranmält föreningslag sittande. 5 st skyttar ur 

klasserna Lsi9, Lsi11 och Lsi13. Max 2 st skyttar från klass Lsi13.  

Ingen startavgift. Tävlar om uppsatt vandringspris. 

  

Tävlingslicens Deltagare som är födda 2008 eller tidigare skall ha giltig 

tävlingslicens.  

 

Tider  11.00  12.15  13.30  Finaler 15.00 först Sitt sedan Stå 

      

Final Sittandefinal, klass Lsi 9-Lsi 11-Lsi 13 där de 8 bästa oavsett 

klass skjuter final.  

  Sittandefinal, klass, LSi15-LSi17-LSi21-LSi55- 

LSi65-LSi75 där de 8 bästa oavsett klass skjuter final  

 Ståendefinal, klass L13-L15 där de 8 bästa oavsett klass skjuter 

final. 

 Ståendefinal, övriga ståklasser, där de 8 bästa oavsett klass 

skjuter final. 

Finalen skjuts med 10 st. tävlingsskott. (+ eventuell särskjutning) 

 

 



 

Avgifter  100 kr samtliga klasser. Betalas samtidigt som anmälan till  

Nyköpings Skyttegille PG konto 32 98 80-9 

Märk inbetalningen med FM LG 2023 och föreningens/gillets 

namn. 

 

Anmälan Föreningsvis anmälan sändes senast söndagen den 19 mars till 

tomas.ulming@gmail.com med önskad skjuttid, ange gärna två 

alternativ samt erat föreningslag 

 

Kompletta startlistor kommer att finns på 

www.nykopingsskyttegille.com 

och på Södermanlands Skyttesportförbunds hemsidor senast 

torsdag den 23 mars 

 

Kommer även att sändas per mail till eller meddelas på annat sätt 

till respektive förening. 

 

Prisutdelning  Direkt efter tävlingens slut 

 

Medaljer  Södermanlands Skyttesportförbundets medaljer 

 

Övriga priser Sittande klasser: Hederspriser som delas ut tävlingsdagen.  

 Hederspriser sittande 

 Lsi 9   Samtliga startande i klassen 

 Lsi 11  Samtliga startande i klassen 

 Lsi 13 – L13  ¾ av de startande i klassen 

Sittande övriga Penningpriser som gireras till 

respektive förening 

 

 

Stående klasser  Penningpriser som gireras till 

respektive förening 

 

Servering kommer att finnas  

Hitta till oss?  

                      Kika in på våran hemsida och klicka på fliken Hitta till oss 

 

Nyköpings Skyttegille och Södermanlands Skyttesportförbund hälsar samtliga deltagare 

VÄLKOMNA 

 

mailto:tomas.ulming@gmail.com

