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2022 

Inbjudan till internationell luftskyttetävling Swedish Cup 2022 

Svenska Skyttesportförbundet och organisationskommittén är glada att återigen få bjuda in alla 
skyttar och ledare att delta i den 17:e upplagan av Swedish Cup. Tävlingen kommer att arrangeras 
2022-01-04 till 2022-01-07. 

Anläggningarna: 

Tävlingen arrangeras i våra imponerande skytteanläggningar Sävsjö Skyttecenter (gevär), Sävsjö och 
Söraby Skytteförening (pistol), Rottne. Sävsjö och Rottne ligger i den södra delen av Sverige.  
I arenorna finns skjutbanor med Megalink tavlor för luftgevär och luftpistol. 

Program:  

Januari  4 Ankomst. Träning 1400-1900.  
Januari 5 Första tävlingsdagen. 
Januari 6 Andra tävlingsdagen. 
Januari 7 Tredje tävlingsdagen. 

Grenar:  

Luftgevär/Luftpistol: Herrar och Herrjuniorer 60 skott.Dam och Damjuniorer 60 skott. 
Funktionshindrade i klass SH 1: Skyttar i klass SH 1 skjuter i respektive tävlingsklass.  
Funktionshindrade i klass SH 2: Öppen klass 60 skott Gevär. 
Funktionshindrade i klass SH VI: Öppen klass 60 skott Gevär. (Skytt ansvarar för att ha korrekt 
utrustning med sig).  
Veteraner Luftgevär: Född 1977 eller tidigare. Öppen klass 60 skott. 
Veteraner Luftpistol: Född 1977 eller tidigare. Öppen klass 60 skott. 
 
Lagtävling Gevär/Pistol: Herrar, Herrjuniorer 60 skott samt Dam, Damjuniorer 60 skott. 
Laget ska bestå av två gevärsskyttar inom samma klass eller tre pistolskyttar inom samma klass.  
I lagtävlingarna kommer inga medaljer delas ut.  
 
Observera: Dubbelstart är inte möjligt. Tex: öppen klass och veteranklass eller Pistol och Gevär. 
Finaler för gevär och pistol startar efter sista skjutlaget varje dag. 
Inga finaler i veteranklasserna, SH 2 eller SH VI.  

Anmälan:  

På Swedish Cups officiella hemsida hittar du vårt web-baserade anmälningsformulär. 
www.swedishcup.se.  
Anmälan är öppen mellan 15 oktober till 15 november 2021. Vid stort antal anmälningar kan beslut 
tas om att stänga anmälan i förtid.  
 
För att minska vår arbetsbelastning ber vi skyttar att inte registrera sig enskilt. Använd 
anmälningsblanketten för samtliga deltagande skyttar i er klubb vid en och samma registrering. 

http://www.swedishcup.se/
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Avgift:  

Herr, herrjunior, dam och damjunior 800 SEK per skytt för samtliga tre tävlingsdagar.  
Veteraner och SH 2 och SH VI 600 SEK för samtliga tre tävlingsdagar.  
Lagtävling 100 SEK per lag för alla tre dagarna. 
Betalning av startavgiften görs mellan 15 november – 1 december till bankgiro 503-3899. 
Mer information om betalning finns under fliken “How to Pay” på hemsidan.  
 
Om tävlingen blir inställd återbetalas anmälningsavgifter eventuellt minus nedlagda kostnader 
För att minska vår arbetsbelastning ber vi skyttar att inte betala enskilt. Betala för hela klubbens 
anmälningar på en gång. Betalning görs tidigast 15 november, för att undvika återbetalning vid 
inställd tävling före detta datum.  
Höjd avgift vid anmälan efter 15 november 2021: 1000 SEK Herr, herrjunior, dam och damjunior 
respektive 800 för veteran, SH2 och SH VI.  

Priser:  

Förutom medaljer till de tre bästa skyttarna i varje klass har vi en lång tradition av att tilldela den 
bästa gevärsskytten ett luftgevär och den bästa pistolskytten en luftpistol. Vi delar även ut pris till 
den bästa skytten i varje klass efter tre tävlingsdagar. För senaste information vänligen titta på vår 
officiella hemsida. 

Boende: 
Information om boende via turistbyråerna för Sävsjö och Växjö. Avståndet mellan Sävsjö och 
Rottne/Växjö är ungefär en time med bil.  

https://www.savsjo.se/turism/startsida 
https://upplev.vaxjo.se/ 
 
Flyg:  
Närmsta flygplats är i Växjö 80km eller Jönköping 70km. 
Andra bra alternativ är: Kastrup Airport, Danmark, och därefter tåg till Sävsjö (beroende på 
reserestriktioner pga Covid-19).  
 
VISUM: Observera: om du kommer från ett icke EU-land, kontrollera med svenska ambassaden i ditt 
hemland om du behöver ett visum för att resa till Sverige. 
 
Reserestriktioner Covid-19 
Det är viktigt att alla skyttar och ledare tar ansvar och håller sig uppdaterade gällande 
reserestriktioner för de länder ni reser mellan och inom.   

Kontakt och utlandsbetalningar 

Swedish Cup c/o 
Sven Johansson 
Adress: Axgränd 5 B, 582 53, Linköping 
E-mail: info@swedishcup.se  

 

Välkomna till Swedish Cup 

Mikael Svensson, Chairman Organizing Committee 
Maria Jermolin, Vice Chairman Organizing Committee 
Sven Johansson, Treasury Manager 
Thomas Persson, Secretary General 
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