
 
 

 UNUNGE SKF INBJUDER TILL 

ALLSVENSKA GEVÄRSSERIEN 300m 2022 
 
Svenska Skyttesportförbundets Gevärssektion och Ununge skytteförening inbjuder härmed 

samtliga klubbar till 2022 års upplaga av Allsvenskan 300m. 

 

Skjutprogrammet är en kvartsmatch, tio skott i var ställning. Skjutordning: knä, ligg, stå. 

Varje förening får anmäla fritt antal lag om två skyttar i öppen klass. 

  

Vi fortsätter med en division för veteraner/juniorer (två skyttar). Laget får bestå av bara 

veteraner, bara juniorer eller en av varje. (Veteraner födda senast 1977 respektive juniorer  

födda tidigast 2002). Junior och veteran får ingå i både seniorlag och veteran/junior-lag.  

Dock ska skytten skjuta ett resultat i varje lag han eller hon deltar i. 

 

Vi testar ett år till en division med mixedlag! En skytt skjuter ställning (3x10) 

medan den andra skytten skjuter 30 skott i liggande, fri klassindelning. Ställningsskytt får 

ingå i annat lag men ska skjuta ett resultat i varje lag han eller hon deltar i.  

 

Avgift: 300 kr per lag. Avgiften betalas i samband med anmälan till Ununge skf plusgiro  

27 22 85-8. Ange ”Allsvenskan” och föreningsnamn. 

 

Poäng utdelas per omgång i fallande skala, t ex 10 lag; 10, 9, 8osv, dock en bonuspoäng till 

segraren. Vid lika poäng i en omgång särskiljs det på högsta individuella resultatet. 

 

Slutsegrare blir det lag som har högst poäng från tävlingsomgångarna. Vid lika slutpoäng det 

lag med högsta antalet skjutna poäng. 

 

Anmälan senast den 20 maj till Peter Lundqvist, Smedstorpsvägen 27C, 761 41 NORRTÄLJE, 

eller allsvenskan300m@gmail.com. Adresserna gäller även för resultatrapporteringen. 

Frågor: Peter 073-714 15 34, Stefan 070-733 39 82 

 

 

 

Tävlingsstart  Matchprogram skickas ut snarast efter att anmälningstiden gått ut. 

 Preliminära rapporteringsdagar: 

 1 2022-06-13 

 2 2022-07-04 

 3 2022-07-25 

 4 2022-08-15 

 5 2022-09-05 

 

VÄLKOMNA!  

ALLSVENSKAN 300 M 



Förening

Antal lag division Elit, 1 & 2 (2 manna)

Antal lag division veteran/junior (2 manna)

Kontaktperson

Gatuadress

Postnummer & postadress

Telefon

E-postadress

Avgift: 300 kr per lag

Avgiften betalas till Ununge skf pg 27 22 85-8

Ange ”Allsvenskan” och Föreningsnamn

Anmälan skickas till:

allsvenskan300m@gmail.com

Peter Lundqvist

Smedstorpsvägen 27 C

761 41 Norrtälje

ANMÄLNINGSBLANKETT

ALLSVENSKA GEVÄRSSERIEN 300m

mailto:allsvenskan300m@gmail.com



