
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 
GEVÄRSSEKTIONEN 
 

INBJUDAN TILL 
 

ALLSVENSKAN LUFTGEVÄR FÖR 2- och 3-MANNALAG 2013-2014 
 

Gevärssektionen inbjuder alla till Svenska Skyttesportförbundet anslutna klubbar till 
 Luftgevärsserien för 3-mannalag, (2 skyttar i Dam- och Damjuniorlag). 
 
Särskild serie för Juniorer A födda 1994 och senare (3 skyttar). 
Särskild serie för Skyttiaden klass B stående födda 1997 och senare (3 skyttar). 
Särskild serie för Damer. (Minst 8 lag) (2 skyttar). 
Särskild serie för Damjun födda 1994 och senare (Minst 8 lag) ( 2 skyttar). 
Särskild serie för veteraner födda 1968 och tidigare (3 skyttar). 
 
OMFATTNING 
 
Lagtävlingen omfattar 60 skott för öppen klass i division Elitserien, division 1 och 2 och juniorer A, 
övriga 40 skott stående på 10 m enligt Svenska Skyttesportförbundets regler för luftgevär. 
 
LAG 
 
Klubb får anmäla valfritt antal lag med det bästa laget som nr 1 näst bästa som nr 2 o s v. 
 
Juniorer A får ingå i både junior A- och seniorlag. Junior B i båda juniorserierna och seniorlag. 
Damer får ingå i seniorlag och damjuniorer i båda juniorlagen, damlag och seniorlag. Dock skall 
skytten skjuta ett resultat i varje serie han/hon deltager i. Skytt får endast deltaga en gång per serie 
enligt ovan 
 
ANMÄLAN OCH AVGIFTER: 
 
Anmälan insändes till Ulf Pantzar, Fasanvägen 34, 131 44 NACKA senast den 21 oktober 2013 
Samtidigt insätts startavgiften kr 375:- för öppen klass, veteraner och juniorer A samt 275:- för 
övriga lag på Ulf Pantzars konto i SV Handelsbanken, cl. nr. 6165 k:to 548 076 308. Angiv på 
talongen vilken förening som betalar. Observera att Tävlingslicens måste vara löst av deltagarna.  
 
Ni som endast vill ha resultatlistorna via e-mail betalar en anmälningsavgift som är 50:- lägre per 
lag. Detta skall anges på anmälan. 
 
Resultatlistor kan även hämtas på hemsidan "www.skyttesport.se/gevar" 
 
Anmält lag vars startavgift ej inbetalts i tid medtages ej i tävlingen 
 
TAVLOR 
 
Av SvSF godkända tavlor skall användas. Tavelkontroll kommer endast att utföras för lag. 
 
TÄVLINGSLEDARE  
 
Ulf Pantzar, Fasanvägen 34,131 44 NACKA, TEL. arb 08/716 15 01, mobil 070 – 579 40 04. 
 
E-mail: ulf.pantzar@bredband.net 
 
 
 
 



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 
GEVÄRSSEKTIONEN 
 
PRISER 
 
Till de två bästa lagen i varje DIV (ELITSERIEN, tre bästa) utgår 4 (3) st plaketter. Segrarlaget i 
silver och tvåan brons. I första divisionen för Veteraner, Damer, Junior A, Junior B och damjunior 
utgår guld till ettan, silver till tvåan och brons till trean. 
 
 
 
Inskickning av resultatet för första omgången räknas bli måndagen den 4 eller 11 november 
 
 
 
Vi hälsar alla välkomna till tävlingen! 
 
 
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Gevärssektionen 
NACKA SPORTSKYTTEKLUBB



SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET 
GEVÄRSSEKTIONEN 
 
 

OBS! Skriv tydligt texta! 
 

ANMÄLAN 
 
ALLSVENSKAN LUFTGEVÄR för lag 2013-2014 Öppen klass, Juniorer och veteraner 45 år och 
äldre 3 man. Damer och damjuniorer 2 damer. 
 
.................................................................................Klubb/Förening 
 
.................................................................................Distriktsförbund 
 
Anmäler   ..........  lag öppen klass 
Anmäler   ..........  lag veteraner  
Anmäler   ..........  lag juniorer A  
Anmäler   ..........  lag juniorer B  
Anmäler   ..........  lag damer       
Anmäler   ..........  lag damjuniorer 
 
 
Ansvarig tävlingsledare 
 
Namn:  .................................................................................... 
 
Adress:.................................................................................... 
 
Postnr:...................... Postadress:............................................. 
 
Telefon: ......../...................... 
 
E-mail adress: .......................................................................... 
 
Resultatlistor via e-mail                  ja                    nej                (markera ert alternativ med en cirkel) 
 
Anmälan skall insändas senast den 21 oktober till Gevärssektionen, c/o Ulf Pantzar, Fasanvägen 34, 
131 44 NACKA, TEL. a. 08/7161501, mobil 070 – 579 40 04. 
 
STARTAVGIFTER: Öppen klass, veteraner och juniorer A 375:-  (325:- se inbjudan) 
 Dam-, damjuniorer och juniorer B 275:-  (225:- se inbjudan) 
 
Avgifterna insätts på Ulf Pantzars konto i SV Handelsbanken, cl. nr. 6165 k:to 548 076 308 på 
talongen angivs Allsvenska luftgevärsserien. 
 
Om avgifterna ej är inbetalda i rätt tid medtages laget ej i tävlingen 
 
Väl mött till årets serie  
Ulf Pantzar 
 
 
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET  Gevärssektionen 
NACKA SPORTSKYTTEKLUBB 
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