
INBJUDAN TILL 

 
SKYTTIADENTÄVLINGEN 

 
 

LUFTGEVÄR 2007 – 2008 
 
 
 
 

 

Skytterörelsens Ungdomsorganisation, Svenska Sportskytteförbundet  



och Frivilliga skytterörelsen har härmed äran inbjuda landets 
 skytteungdom till 2007 – 08 års upplaga av SKYTTIADEN. 

 
1. Tävlingens förlopp 
Omgång                                                Senast v Arrangör utses av 
1. Föreningstävling    48 
2. Kretstävling    51 Kretsen 
3. Förbundstävling      2 Ungdomsskytteförbundet 
4. Regiontävling (UO-region) den 2 febr. 2008 Regionen  
5. Riksfinal i Eskilstuna den 8 mars 2008  Skytte UO 
 
Uttagningstävlingar: Förenings-, krets- och förbundsvisa uttagningstävlingar enl. resp. förenings/krets/ uskfb 
bestämmelser. Om skytt som kvalificerat sig till förbundsfinalen inte har möjlighet att deltaga för t. ex. annan tävling vid 
skyttegymnasium är det upp till resp. uskfb att avgöra om denna tävling skall få räknas. För att sådan tävling skall få räknas 
skall följande uppfyllas. 
 

• Tävlingen skall genomföras med av uskfb godkänd tävlingsledare. 
• Resultaten skall redovisas tillsammans med övriga resultat vid förbundsfinalen. 
• Elev vid skyttegymnasium som medges skjuta förbundsfinalen i enlighet med ovan skall visa intyg att resp. uskfb 

godkänt detta. 
 

Obs! Från och med omgång 4 skall resultaten för sittandeskyttarna tolkas med decimal och för ståskyttarna med 
heltal. 
  
Från omgång 3 går de tre bästa och alla 400 poängare i varje klass vidare till omgång 4. Från omgång 4 går de fem bästa i kl 
11 och 13 samt de tre bästa i övriga klasser vidare till riksfinalen. Till riksfinalen går även skyttar i klass 11 och 13 med 
samma decimalresultat som 5:e skytten och i klass 15 rem med samma decimalresultat som 3:e skytten. Vid förfall för 
ordinarie deltagare får reserv sättas in, i första hand nr 4 alt 6, därefter nr 5 alt 7 o.s.v. från närmast föregående omgång. 
OBS reserv måste ha startat i närmast föregående omg. 
 
Rapportering: Förenings- och kretstävlingarna rapporteras till resp. uskfb. Förbundsfinalerna rapporteras till resp. 
regionfinalers arrangörer samt tävlingsledaren. Regionfinalerna rapporteras till tävlingsledaren. Fr. o. m. förbundstävlingen 
finns resultaten på Skytte UO hemsida. 
 
OBS! All rapportering direkt  efter avslutad tävling med komplett resultatlista. 
 
2. Klassindelning 
L 11. Sittande med stöd. Skytt som under året (1/1 – 31/12) 2007 fyller högst 11 år. 
L 13. Sittande med stöd. Skytt som under året 2007 fyller högst 13 år. 
L 15. Sittande. Skytt som under året 2007 fyller högst 15 år. 
L 15. Stående. Skytt som under året 2007 fyller högst 15 år. 
L 17. Stående. Skytt som under året 2007 fyller högst 17 år. 
L 20. Stående. Skytt som under året 2007 fyller högst 20 år. 
L 25. Stående. Skytt som under året 2007 fyller högst 25 år. 
OBS! Deltagarna får deltaga endast i en klass.  
 
3. Luftgevär, tavlor och avstånd 
Luftgevär: Enligt SSF:s vapenspecifikation. Tavlor: Av SSF godkända tavlor. 
Avstånd: 10 m med tolerans för armbågar vid sittande skjutställning. 
Se tävlingshandboken 2006 års utgåva. 
4. Skottantal och skjuttid 
Obegränsat antal provskott före första tävlingsskottet. Vid förenings- och kretstävlingar minst  20 i övrigt 40 tävlingsskott. 
Skjuttid sittande: 5 skott 6 min, 20 skott 30 min och 40 skott 60 min, stående 
5 skott 6 minuter, 20 skott 35 min och 40 skott 75 min. Skjuttiden för 20 resp. 40 skott inkluderar valfritt antal provskott. 
Vid skjutning på elektroniska tavlor minskas skjuttiden med 10 minuter för sittandeskyt-tarna, avser 40 skott. 
 
5. Skjutställning 
Sittande enligt Regelboken Nationellt skytte. Stående enligt SSF:s reglemente. 
 
6. Stöd 



Stöd av klyktyp eller motsvarande att lägga geväret i är förbjudet. Vid tävling skall stöd av enhetlig typ tillhandahållas av 
arrangören. Godkänt stöd får regleras i höjd med underläggsskivor vilka arrangören skall tillhandahålla. Egna godkända stöd 
får användas. I inbjudan skall anges vilken typ av stöd som arrangören tillhandahåller. Bordsskivor kläs med matta av 
lämpligt slag för att förhindra halkning. Lösa armbågsskydd får användas. 
 
7. Medhjälpare 
Vid förbunds- region- och riksfinal är medhjälp tillåten i samband med provskotten. Laddhjälp är ej tillåten. Behöver 
tävlande hjälp under tävlingen måste framställan om detta göras till tävlingsledningen eller skjutledaren, som beslutar om 
hjälp skall tillåtas. 
 
8. Särskiljning 
Skyttar som skjutit högsta möjliga resultat särskiljs genom särskjutning. Särskjutning sker även, vid lika poäng, om 
medaljerna och kvalificering till nästa omgång. Särskjutningen t. o. m. omgång 4 skall ske enligt följande. Serie om 5 skott 
med öppen markering efter varje skott. Markering med decimaltolk-ning. Tid per skott 30 sek för sittande och 1 min för 
ståskyttar. Obegränsat antal provskott under 5 min före särskjutningen. Är två eller flera skyttar fortfarande lika sker den 
fortsatta särskjutningen med serier om 3 skott, på samma sätt som i riksfinalen. 
 
Skytt som skjuter sin tävling på annan plats (gäller enbart förbundstävlingen), avsäger sig rätten till särskjutning och placeras 
i resultatlistan efter skyttar som skjuter på officiell plats. 
För placeringarna i övrigt gäller: 

1. Sista 5-skottsserien, näst sista o. s. v. 
2. Har särskiljning ej skett tilldelas skyttarna samma placering. 

 
OBS! På grund av att många arrangörer nu använder tolkmaskin tas begreppet tioetta bort i Skyttiaden. 
 
9. Gevärsskyttekortet 
Från och med klass 17 måste du ha gevärsskyttekortet i tävling där fler än föreningens skyttar deltager. 
 
10. Regiontävling 
I regiontävlingen skall resultaten för sittandeskyttarna tolkas med decimal och för ståskyttarna med heltal. 
 
 
11. Riksfinal 
I riksfinalen skall resultaten för sittandeskyttarna tolkas med decimal och för ståskyttarna med heltal. 
  
Riksfinalen avslutas med en final om 10 skott, skott för skott, för de fem bästa i varje klass. För särskiljning till finalen gäller 
sista 5-skottsserien, näst sista o. s. v. Obegränsat antal provskott under 5 minuter före finalen. Tid per skott 30 sek för 
sittande och 1 min för ståskyttar. Öppen markering efter varje skott. Resultaten från grundomgången medtages till finalen. 
Finalerna skjuts på elektroniska tavlor. 
 
 
12. Särskjutning i Riksfinalen om medaljerna. 
Särskjutningen i riksfinalen sker i serier om 3 skott med öppen markering efter varje skott. Tid per skott 30 sek för sittande 
och 1 min för ståskyttar. OBS inga provskott.  
 
13. Startavgift  GRATIS ! 
Tävlingsledningen har beslutat att ingen startavgift skall tas ut i tävlingen. Vår förhoppning är att få fler ungdomar med i 
tävlingen. 
 
14. Priser 
Dekaler och diplom utdelas till samtliga deltagare i föreningsomgången som tillhandahålles hos Ert uskfb. 
 
Omgång 1 Föreningstävling: Skyttiadenmärke 25 mm i guld, silver och brons till 1:a, 2:a och 3:e pristagarna i varje klass. 
Märkena kostar 15:- och beställes hos Ert uskfb. 
 
Omgång 2 Kretstävling: Skyttiadenmärke 30 mm i guld, silver och brons till 1:a, 2:a och 3:e samt diplom till 4:e, 5:e och 
6:e pristagarna. Märke och diplom tillhandahålles av Ert uskfb. 
 
Omgång 3  och 4 Förbunds- och regiontävling: Medaljer till alla som går vidare till nästa tävling,  
1 guld, 1 silver och resten brons, samt de tre efterföljande skyttarna diplom. 
 
Omgång 5 Riksfinal: Diplom till alla deltagarna. Medaljer till 1:a, 2:a och 3:e pristagarna samt jetong i brons till övriga 
finalister. 



Hederspriser delas ut till samtliga finalister. 
 
15. Samverkan 
Samverkan med Lokalradio, TT, Riks-, fack- och lokalpress förutses ske av resp. arrangör. 
 
14. Tävlingsledning 
Tävlingsledare: Inge Edman, Vasavägen 38, 582 33 LINKÖPING. Tel och fax 013-13 86 85,  
   M-bil 070-317 46 35 och E-post: inge.edman@comhem.se 
Skytte UO Michael Normann, Box 5435, 114 84 STOCKHOLM. Tel 08-663 65 56. 
              E-post: michael.normann@skytteuo.se 
SSF: (Sport- Leif Fasth, Blåklintsvägen11, 360 40 ROTTNE. Tel 0470-91 531. 
skytteförb.) E-post: leif.fast@sorabyskf.nu
 
 
 

Hörselskydd skall användas vid allt skytte 
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Rekryteringspris. 

 
 

Gunnar Elfving Skyttetjänst AB (GES AB) sponsrar skyttiaden med 
rekryteringspriser till skyttiadenansvarig förbundsledare.  
 
För att kunna få del av rekryteringspriset skall förbunden satsa på både kvantitet och kvalitet. 
Samla så många poäng som möjligt enligt följande. 
 

1) Ökning av antalet deltagare i förhållande till föregående år. 
 
2) Förbundens procentuella deltagarantal i förhållande till redovisat antal medlemmar året före  
 tävlingen startar. 
 
3) Antal deltagare som vid regionstävlingen kvalificerat sig till riksfinalen. 
 

Poängberäkning sker enligt följande. 
 

1) Det förbund som har största antalet ökning i förhållande till föregående år får 26 poäng, nästa 25  
o.  s. v. Om två eller flera förbund har lika stor ökning får de samma poäng. T. ex. tre förbund ökar  

  med 10 deltagare, förbunden får t. ex. 15 poäng, nästa förbund får 12 poäng. 
 
2) Det förbund som har högsta procentuella deltagarantalet i förhållande till redovisade medlemmar erhåller 26 poäng. 

I övrigt enligt ovan. 
 
3) 2 poäng för varje deltagare som vid regionstävlingen kvalificerat sig till riksfinalen. 
 
4) För att få del av rekryteringspriserna måste redovisningen av skyttiadentävlingen vara tävlings-ledningen tillhanda 

senast vecka 4. 
  

Rekryteringspriserna utgöres av presentkort hos vår huvudsponsor. Första pris 2.000 kronor, andra pris   
1.000 kronor och tredje pris 500 kronor. Om flera förbund får samma slutpoäng särskiljs i första hand 
på antalet deltagare i riksfinalen och därefter högsta procentuella deltagarantal.  
 
Rekryteringspriserna kommer att delas vid  Skyttiadentävlingens Riksfinal till resp. skyttiadenansvarig förbundsledare. 
 
 

 
 
 
 
 

GES  AB 
Adress:  
Norr Järsö Gård 4384  
761 74 Norrtälje 
 
Tel: 0176-20 82 80, 
Ffax 0176-20 82 81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sportec AB 
Rekryteringspris 

 

(belöningar till ungdomsledare)  
 

SPORTEC AB sätter upp priser, enligt nedan, till föreningar som i Re-giontävlingen får flest antal skyttar som 
kvalificerat sig till Riksfinalen.  
 
Vid lika antal skyttar räknas placeringen på bästa skytten i Riksfinalen och därefter bästa placeringen på nästa skytt o. s. 
v. Vid lika place-ringar räknas i första hand placeringen i L 11 i andra hand L 13 o. s. v.  
 
Föreningar, som får flera än en skytt med till Riksfinalen, måste anmä-la detta till oss för att inte någon skall bli 
bortglömd. Priserna bör tillfal-la ansvarig ungdomsledare i föreningen och skall användas vid inköp av vapen hos 
SPORTEC AB. 

 
Vi är medvetna om att det är olika svårt att ta sig till Riksfinalen från de olika 
regionerna men vi har inte kunnat hitta på något rättvisare än ovanstående. 
 
 
Priser: 
1:a pris Presentkort på Kr 3.000:- 
2:a pris Presentkort på Kr 2.000:- 
3:e pris Presentkort på Kr 1.000:- 
 
 
SPORTEC AB, ÅKARP 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SKYTTIADENS Tävlingsledning 2007 – 08. 
 

Tävlingsledare: Inge Edman, Vasavägen 38, 582 33 LINKÖPING. Tel o fax 013-13 86 85 
  Mbil: 070-317 46 35, E-post: inge.edman@comhem.se
Skytte UO:  Michael Normann, Box 5435, 114 84 STOCKHOLM. Tel 08-663 65 56 
       Mbil: 070-625 88 99, E-post: michael.normann@skytteuo.se
SSF:  Leif Fast, Blåklintsvägen 11, 360 40 Rottne. Tel 0470-915 31. 
  Mbil: 0703-67 34 54, E-post: leif.fast@sorabyskf.nu  
 
Ansvarig i resp ungdomsskytteförbund:  
 
AB, Stockholms läns Uskfb C, Uppsala länsUskfb D, Södermanlands Uskfb E, Östergötlands USkf 
Bo Gillgren Elin Ellström Peter Ekström Teresia Karlsson 
Burschstigen 7 Norrskedika 4660 Hällbergsvägen 22 Smålandsvägen 6 
187 30 TÄBY 742 93 ÖSTHAMMAR 635 19 ESKILSTUNA 615 33 
VALDEMARSVIK 
Tel: 08-653 40 38 Tel: 0173-414 99 Tel o fax: 016-243 31 Tel 0123-510 19 
Fax: 08-792 16 78 Fax: 0173-152 51 Mbil:0706-57 33 07 Mbil: 0737-08 32 13 
gillgren@cera.se cuskfb@telia.com skytteforbund.sodermanland@telia.com
 teresia.karlsson@ostgotaskytt.se             
F, Jönköpings läns Uskfb G, Kronobergs Uskfb Hn, Kalmar läns n:a Uskfb Hs, Kalmar läns s:a 
Lars-Åke Bergemalm Jörn Nielsen Erling Åberg Lars Carlsson 
Berg 6 Kornettvägen 3 Norrgårda, Pelarne 103 G:a Järnv. Banken 86 387 96 KÖPINGSVIK 
570 21 MALMBÄCK 352 45 VÄXSJÖ 598 91 VIMMERBY  
Tel o fax: 0380-251 21 Tel: 0470-753959 Tel: 0492-145 34 Tel: 0485-701 90 

bergemalm@tioetta.com     Mbil: 0703-448563 cgecge@spray.se   
 

I, Gotlands Uskfb K, Blekinge Uskfb L, Kristianstads läns Uskfb M, Malmöhus läns  
Håkan Pettersson Alf Olsson Vivi-Anne Lindström Håkan Christensson 
Akebäck Hägdarve 113 Gångbrogatan 1 Hattmakaregatan 3 Odalplan 32 
621 92 VISBY 372 37 RONNEBY 273 33 TOMELILLA 235 35 VELLINGE 
Tel 0498-21 79 31 Tel o fax: 0457-107 20 Tel o fax: 0417-142 90 Tel: 040-42 08 72 
Mbil: 070-254 46 60 blekinge.uskfb@lelia.com vivianne.lindstrom.@glocalnet.net     Mbil: 0733-420872 
hp113@telia.com     
 hakan.christensson@compagnet.se  
  
N, Hallands Uskfb O, Göteborgs och B. läns Uskfb Pä, Älvsborgs Uskfb Pd, Västgöta-Dals Uskfb 
Per-Anders Persson Ingrid Jönsson Lars Henning Örjan Eriksson 
Glostorp Hjortronvägen 6 Alfhilds väg 5 Hälltorp Skyttes 1 
310 58 VESSIGEBRO 426 55 VÄSTRA FRÖLUNDA 511 58 KINNA 460 21 UPPHÄRAD 
Tel: 0346-203 63 Tel 031-45 73 40 Tel: 0320-124 92, fax 0320-12492 Tel: 0739-94 60 63 
fam.persson.glostorp@telia.com  Ingrid_jonsson53@hotmail.com lars.henning@telia.com pd.skfb@telia.com
      
R, Skaraborgs Uskfb S, Värmlands Uskfb T, Örebro läns Uskfb U, Västmanlands Uskfb 

Gunilla Karlsson Vivi Vilhelmsson Bo Jönsson Johnny Ström 
Wallinvägen 2 B, Sätra Stampgatan 10 Pl 3395 Bellevuevägen 21 
546 94 UNDENÄS 688 30 STORFORS 711 98 RAMSBERG 731 36 KÖPING 
Tel o fax: 0505-231 00 Te o fax: 0550-610 69 Tel o fax: 0581-421 37 Tel 0221-132 98 
skaraborgs.uskfb@telia.com vivi.vilhelmsson@zeta.telenordia.se tuskfb@swipnet.se johnnystroem@swipnet.se
   
W, Dalarnas Uskfb X, Gävleborgs Uskfb Y, Västernorrlands Uskfb  
Göte Lärkestål Kenneth Lindström Bert-Åke Sjödin  
Smedsvägen 7 Skarmyravägen 12 Skönbergsvägen 31 A  
772 40 GRÄNGESBERG 820 65 FORSA 856 45 SUNDSVALL  
Tel: 0240-221 02 Tel: 0650-235 50 Tel o fax: 
024022102@telia.com Mbil: 070-226 14 82  
     
Z, Jämtlands Uskfb AC, Västerbottens Uskfb BD, Norrbottens Uskfb 
Hasse Pålsson Ola Andersson Robert Ek 
Residensgränd 20 B Flisvägen 7 B Lundmovägen 8 
831 31 ÖSTERSUND 910 20 HÖRNEFORS 952 61 KALIX 
Tel:063-10 25 05 Mbil: 070- 580 93 33 Tel 0923-153 17 
mailto:hasse@jamtskytte.com ac.uskfb@telia.com robert.ek@privat.utfors.se 
 
Utgåva 2007-06-18 
 

SKYTTIADENS  FÖRENINGSOMGÅNG. 
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       Din förening är väl med och gör landets största luftgevärstävling ännu större? 
 
Vår målsättning är att alla föreningar som har luftgevärskytte på sitt program skall vara  
med i SKYTTIADEN. 
 
Tävlingsledningen har beslutat att vi inte heller i år skall ta ut någon startavgift, den står 
Skytte-UO för. Vår förhoppning är att vi med detta skall få ännu fler ungdomar att deltaga 
i tävlingen så att vi ökar deltagandet.. 
 
Samtliga deltagare i skyttiadentävlingen skall tilldelas ett diplom och en dekal. Låt skytti-
adentävlingen vara en öppen tävling  under hela hösten så att alla medlemmar har möjlig- 
het att vara med. 
 
I föreningsomgången skall skyttiadenmärke 25 mm i guld, silver och brons delas ut till de tre bästa i 
varje klass.  
 
Beställning av diplom, dekaler och föreningsmärke gör Du på enklaste sätt av skyttiaden-ansvarig i 
eget uskfb. 
Märkena kostar 15 kr/st och skall betalas till eget uskfb. 
  
Rapportering av antal startande i skyttiadentävlingen kan Du göra på nedanstående talong som 
sändes till eget uskfb.  
 
Med vänlig hälsning och 
Lycka till med Skyttiadentävlingen 
 

Inge Edman 
Tävlingsledare 
 
Klipp här . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

Redovisning av antal startande i Skyttiaden 2007 - 2008  
 
 
Från . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Förbund. . . . .  har . . . . st flickor  
 
. . . . st pojkar totalt . . . . st deltagit i årets tävling.  
  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   
Kontaktman Tel. 
 
 


