
Inbjudan till Landslagsuttagning 
 

Svenska Skyttesportförbundet och Linköpings Skytteförening inbjuder till uttagning för 

landslaget till kommande Europamästerskap 2022 i Hamar, Norge. För mer 

information, var vänlig läs om uttagningskriterierna på  www.skyttesport.se/gevar.   

 

Plats Linköpings Skyttecentrum, Värö Solgläntan Linköping  

 

Kvalificering Tävlingen är öppen för alla. De 18 bästa skyttarna i respektive klass från JSM/SM 

2021 kvalificerar sig till landslagsuttagningen. Födelseår ska anges vid anmälan.  

 

Klasser Herrjunior, Damjunior, Herr och Dam. 

 

Program Enligt ISSF tävlingsprogram luftgevär 60 skott. Inga finaler kommer genomföras, 

endast grundomgångar.  

 

Lördag 18/12 Dubbeltest  med grundomgång för damjunior, herrjunior, herr och dam. 

(Begränsat antal platser) 

 

Söndag 19/12 Enkelt landslagstest med grundomgång för damjunior, herrjunior, herr och 

dam. (Begränsat antal platser) 

 

Starttider 18 december - 8.15, 10.15, 12.15 och 14.15.  

19 december - 8.15, 10.15, 12.15.  

Tiderna avser tävlingsstart.   

 

Anmälan Anmälan till tävlingen görs via Superinvite via denna länk mellan 2021-11-01 till  

2021-11-30. Betalning görs i samband med anmälan och då får man välja 

skjuttid. Vid anmälan går det att välja skjuttider.  

”Först till kvarn” gäller då det är begränsat antal platser, särskilt på lördagen.    

 

Avgift 160 kr per tävlingsstart. Betalning sker i samband med anmälan enligt ovan.  

Om tävlingen skulle ställas in betalas  startavgiften tillbaka minus administrativa 

utgifter.  

 

Priser Ingen prisutdelning kommer ske.  

 

Servering Enklare servering kommer finnas.  

 

Kontakt/frågor Sven Johansson, johansson_sven@hotmail.com  

 

Personuppgifter Vi kommer databehandla de personuppgifter du tillhandahåller i samband med 

anmälan. Namn och förening kommer att publiceras på internet på start och 

resultatlistor, och anmälan till tävlingen innebär ett godkännande av detta. 

 

  

  

Välkomna till Linköping hälsar 

SvSF´s Gevärssektion och Linköpings SKF 

http://www.skyttesport.se/gevar
https://www.superinvite.se/#/invitation/4daa3db355ef2b0e64b472968cb70f0d
mailto:johansson_sven@hotmail.com


Poänggränser EM-kval 2 för seniorer och juniorer  

Första uttagningstävlingen till EM 10 m genomfördes i samband med SM i Sävsjö.  

 

Seniorer som efter SM är klara för EM-uttagningstävling nr 2 är:   

Damer som sköt 610,3 eller bättre 

Herrar som sköt 604,5 eller bättre 

Juniorer som efter SM är klara för EM-uttagningstävling nr 2 är: 

Damjuniorer som sköt 608,9 eller bättre 

Herrjuniorer som sköt 591,5 eller bättre 

  
EM uttagningstävling 2 genomförs i Linköping 19 december. 

(Även tävling 18 december men uttagning enligt inbjudan på söndagen 19 december) 

 


