
Inbjudan 

 
Uttagning till Lilla VM 2012 i sportskytte luftgevär 

 
Succén fortsätter! Lilla VM slog alla rekord förra året med den nya organisationen, antal 

deltagare i de olika idrotterna var runt 800 deltagare och målet för i år 1000. Förutom de olika 

idrotterna så har superstar tävlingen och nya webbsidan varit en stor succé. http://www.lillavm.se 

 

Från skyttet sida var det höga resultat på både stöd och stå skyttarna i år, antal deltagare 

minskade något mot förra året, därför uppmanar jag föräldrar och ledare i föreningarna i 

norrbotten och nu även Västerbotten att uppmana sina ungdomarna att ha Lilla VM som ett av 

målen under säsongen, så att vi har skyttar på tävlingen och så att skyttet lever vidare bland de 

andra Lilla VM idrotterna.  

 

Finaler i Malmberget den 2 till 4:e Mars 2012. 
För flickor och pojkar födda 1995-2001  

 

Klassindelning 

Stående: födda 1995-1997 

Sittande: födda 1998-2001 

 

Zonledare 

Översänder härmed underlag för uttagningarna till Lilla VM 2011. Du får själv inom din zon 

svara för inbjudan och genomförande av uttagningstävlingarna.  

Uttagningstävlingar skall äga rum zonvis vecka 50. Första uttagningen skall 

inrapporteras senast 14/12 2011. 

Andra uttagningen skall skjutas vecka 5, 2012 och inrapporteras senast 1/2. 

Zonledare ansvarar för uttagningar i respektive zon . Glöm ej, att varje serie skall rapporteras! 

 

OBS! 35 sittande skyttar och 15 stå skyttar går vidare till Lilla VM i Malmberget, 

västerbotten får även i år vara med och kvala till lilla VM. 

 

Tävlingsbestämmelser 
 
Tävlingen omfattar 40 skott inom en skjuttid av 75 minuter. Skytt yngre än 11 år får klassa upp 

sig om denne kan hantera vapnet på ett säkert sätt samt ladda själv. Under tävlingarna i 

Malmberget får inte föräldrar eller ledare hjälpa skytten under tävlingsskotten bara under 

provskotten. 

 
Särskiljning: SSF:s regler. 

 

Resultaten skickas till:  

Grenledare 

Anders Jonsson  

Tallbacka 14 

983 34 Malmberget 

eller enklast e-mail: andersjonsson70@hotmail.com 

Mob: 073-064 13 94 

http://www.lillavm.se/

