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Ledarmöte säsongen 21-22

• Säsongen 2021-2022

• Prisbord Riksfinal

• Säsongen 2022-2023

• Några regler att tänka på….

• Ordet fritt

– Lars-Erik om återstartsbidragen 
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Säsongen 21-22

• 21 tävlingar (30 st 2020)

• 26 deltagande föreningar (36 st)

• 122 skyttar (184)
– Lp11, 51

– Lp13, 22

– Lp15F, 10

– Lp15P, 17

– LP17F, 5

– Lp17P, 7

– Lp20F, 3

– Lp20P, 4

– Lp25F, 3

– Lp25P, 2
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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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Skytt ansvara för att anmäla sig!



Säsongen 2022-2023

• Startar 1 oktober 2022

• Sista datum för kvaltävling 19 februari 2023

• Final  (ev)12 mars Töreboda

• Tävlingsreglementet gäller nu utan undantag!

– 3 (4)kval / SDF

– Inbjudningstävlingar som annonseras på lämpliga 

vägar.
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Säsongen 2022-2023

• Alla föreningar lusläser inte IndTA, bjud därför även 

in föreningar i närområdet via mail etc.

– Många skyttar går på skola i annat SDF, ett ansvar för 

både ”hemmaförening” såväl som den som bjuder in 

att skytten blir medveten om möjligheten.

– Erbjud att lån ut föreningsvapen.

– Glöm inte SPSF föreningar som har 

ungdomsverksamhet.
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Säsongen 2022-2023

• Startar 1 oktober 2022

• Sista datum för kvaltävling 19 februari 2023

• Final12 mars i Töreboda

• Tävlingsreglementet gäller nu utan undantag!

– 3 (4)kval / SDF

– Inbjudningstävlingar som ska annonseras i IndTA

• Resultatlistor, maila excel med samma format som 

ranking….

• Vänta inte med resultatrapportering!

– Alla andra vill veta

– Arrangören av finalen vill planera
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Några regler att tänka på

• ISSF dresscode tillämpas inte, men när tillämpligt 

vänj skyttarna. På SM gäller den! (Se bilaga)

– Hela byxor, ej cammo/ militär eller jeans

– Träningskläder funkar!

– Gäller även coach på FOP!

– Finalen 2023: inga kängor för stående skyttar 

(anklarna får inte vara täckta av skor)

• Tuber får inte bytas på FOP

• Sittande, armarna ska vara raka, endast punktstöd 

under handled.
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Några regler att tänka på

• Lär skyttarna att 

– det blir fel i elektroniken ibland.

– De ska då räcka upp handen o invänta funktionär så 

reder vi ut det.

– När de skjutit klart, sätt i säkerhetsflagga och gå till 

sekretariatet så får de en utskrift (de behöver inte be 

om lov för det).
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Ny ISSF regel:

• Kommandon för kvalificeringsomgång:

• “Skyttarna till skjutlinjen”

• Under tio (10) minuter får skyttarna bära fram och 

plocka iordning sin utrustning på sina skjutplatser. 

• “15 minuters förberedelse och provskottstid START”
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Några regler att tänka på
• Skyttarna tillträde till banan, 

• Inget tillträde för ”Skyttarna till sina platser”

• SvUC: Ledare får vara inne på FOP under 10+15 min före 

match

• Ledare går ut i slutet av prov, man måste inte cocha sista 

sekunden..

• Vid frågor, skytt räcker upp handen

– Hjälp till att hålla koll

• Visa hänsyn till övriga, men acceptera att andra 

skyttar, funktionärer o Jury rör sig på banan

• När skjutlaget klart

– Snabbt ner med pistoler, arrangören behöver banan
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Utbilda ledare före
• Domarkurs, ligger i utbildningskalendern. WEB 

utbildning 
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https://educationwebregistrati

on.idrottonline.se/home/inde

x/1607564

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1607564


Återstart!

• Mer pang för pengarna: Sök ammunitionsbidrag
• https://www.skyttesport.se/Information/Nyheter/SvSF/merpangforpengarnasokamm

unitionsbidrag/

• Kontakta Agnes Svedberg Tel: 0768 402 492

E-post: agnes.svedberg@skyttesport.se

• Sektionsorförande Mathias tackade alla ledare för deras viktiga arbete och 

uppmnade att söka de stöd som finns. LOK stöd för skytte har minskat med 70% 

under fjolåret, viktigt att vi snabbt kommer tillbaka med verksamheten.

• Om föreningen behöver hjälp på olika sätt, tveka inte att kontakta SDF eller 

sektionsstyrelsen.
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https://www.skyttesport.se/Information/Nyheter/SvSF/merpangforpengarnasokammunitionsbidrag/
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Tack för ER insatts, nu kör vi!
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