
Linköpings Skytteförening inbjuder till
Svenska Mästerskapen i Luftgevär

16-18 Mars 2012

Mästerskap JSM Luftgevär dam och herrjunior
SM Luftgevär dam och herrsenior

Tävlingsplats Trädgårdstorps Skyttecentrum, Linköping

Program Mästerskapet äger rum under fredag, lördag och söndag 16, 17, 18 
mars, med torsdag 15 mars som reservdag. 

Tävlingen skjuts på elektroniska tavlor (Megalink).

Lagtävling Föreningar är välkomna att anmäla fritt antal tremannalag. 
Observera att lagens sammansättning inte kan ändras då lagets 
första skytt påbörjat tävlingen.

Finaler De åtta bästa skyttarna i respektive klass kvalificerar sig till final. 
Finaler för dam- och herrjuniorer äger rum lördagen den 17 mars. 
Finaler för dam och herrseniorer äger rum söndagen den 18 mars.
Finalen föregås av eventuell shoot-off. 
Mer exakta tider anslås närmare tävlingsdagarna samt på plats. 

Seedning Tillämpas i samtliga mästerskapsklasser enligt 
Skyttesportförbundets Sverigerankning. 
Seedade skyttar skjuter i laget innan respektive final. 

Tävlingsbestämmelser Tävlingarna genomförs enligt ISSF´s reglemente. 

Tävlingsjury anslås i samband med tävlingarnas början. 

Anmälan Anmälan via formulär på vår hemsida www.sm2012luftgevar.se 
senast 2012-02-26.
Alternativt per post till: Linköpings Skytteförening, Värö 
Solgläntan, 58422 Linköping. Anmälningsblankett finns att ladda 
ner på hemsidan. 
För start i tävlingen krävs giltig tävlingslicens.
Dam- och herrjuniorer får göra dubbla starter.  

Anmälningsavgifter Individuellt 220:-
Lagtävling 200:-

Betalning Anmälningsavgifterna inbetalas till BG 652-5182 senast 2012-03-
01. 
Märk inbetalningen med SM2012 samt licensnummer, namn och 
klubb. 

http://www.sm2012luftgevar.se/


Utrustningskontroll Utförs i samband med registrering enligt gällande reglemente. 
Stickprovskontroller kan komma att ske under tävlingsdagarna. 

Tänk på att lufttuben ska vara certifierad som säker och inom 
giltighetstiden. 

Prisutdelning Prisutdelning sker efter finalerna respektive tävlingsdag. 
Förutom mästerskapsmedaljer utdelas hederspriser till bästa 
fjärdedelen i varje klass.

Servering Servering med varma och kalla rätter finns samtliga tävlingsdagar.

Årsmöte Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion håller årsmöte 
lördagen den 17 mars i Trädgårdstorps Skyttecentrum efter 
prisutdelningarna, cirka kl 18.30. 

Upplysningar Se vår hemsida www.sm2012luftgevar.se för mer information om 
tävlingarna, boende och vägvisning. 
Frågor besvaras av Sven Johansson, 070-299 44 94, 
info@sm2012luftgevar.se 
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http://www.sm2012luftgevar.se/

