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Landskampsuttagning
Trollhättan 2022
Lördag / Söndag 18-19 juni
Vi bjuder in dig till Trollhättan, den lilla staden i Västsverige som med handlingskraft ställt om från
industri till innovation. Som med över 50 idrottsanläggningar erbjuder en aktiv fritid för alla, som fått
utmärkelsen Årets Kulturkommun och är känd som Trollywood, för SAAB och vattenfallet mitt i stan.
I Trollhättan bor det 58 000 invånare och kommunen växer. Stadens vision är att bli 70 000
trollhättebor år 2030. Vi är stolta över att kunna erbjuda ett rikt kulturliv, goda möjligheter för idrott
och friluftsliv och ett stort evenemangsutbud till alla trollhättebor och besökare året om.
Kanske känner du till Fallens Dagar, Sveriges äldsta stadsfestival. Den 15-17 juli fylls Trollhättan av
musik, familjeaktiviteter, restaurangliv och fallpåsläpp så klart. Under Fallens Dagar genomförs även
Kraftprovet, en unik och utmanande löpupplevelse bland fall och slussar.
Visste du att världens största rullskidslopp går av stapeln i Trollhättan i augusti?
Alliansloppet Action Week är dessutom inte bara en tävling för rullskidor, utan en stor idrottsfest
som samlar såväl världselit som motionärer vid samma startlinje. Tävlingarna går att följa på TV.
Ni har väl koll på att år 1996 föddes här i Trollhättan, dubbla OS-guldmedaljören Nils van der Poel.
Skrinnaren som inte nöjde sig med dubbla guld, utan satte också ett nytt världsrekord på 10.000m
under tävlingarna i Kina. Han innehar också sedan tidigare världsrekordet på 5.000m.
Även om du inte stannar så länge den här gången så hoppas vi att du ska trivas i Trollhättan. Om du
får en stund över kan vi varmt rekommendera en utflykt till Trollhättans unika fall- och slussområde.
Givetvis vill vi också hälsa dig välkommen tillbaka till Trollhättan, kanske till något av alla våra
evenemang, eller för att utforska Trollhättans kulturarv och storslagna natur längst Göta älv. Vi
önskar dig en trevlig vistelse i Trollhättan och varmt lycka till i tävlingarna!
Trollhättans Stad

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!

Tävlingsledning
Tävlingsledare:
Hanna Gadd
Tävlingssekreterare: Patrik Johansson

gadd.hanna@gmail.com
0721 - 60 01 04
landskampen50m@gmail.com 0705 - 77 87 35

Tävlingens hemsida
https://www.tbssk.se/
Landslagets utformning och uttagning
Landslaget består av:
6 seniorer ställning
3 seniorer liggande
3 veteraner liggande (55 år och äldre under kalenderåret)
6 Junior U25 ställning (max 25 år under kalenderåret)
Max två starter per person: ex. jun + sen ligg, sen ligg + sen ställning, vet ligg + sen ligg eller.
vet ligg + sen ställning
Dubblering innebär två skjutningar, du kan dock bara bli uttagen i en gren.
Landskampsuttagningen plockar ut 2/3 av laget. De bästa 2/3 av skyttarna på tävlingen är
direktkvalificerade till landskampen, vilket innebär 4 respektive 2 personer beroende på klass.
Till de kvarvarande platserna plockas skyttar ut av lagledarna, där andra tävlingar, meriter
eller resultat på uttagningen ligger tillgrund. Detta kan innebära att skytt som startat i annan
klass kan bli uttagen i klass som den ej startat i t.ex. junior i sen ställning.
Information till uttagna skyttar kommer tidigast att ske efter sista dagens skjutningar då vissa
skyttar kan önska att skjuta två gånger.
Landskampen går i Ystad den 20-21 Augusti.

Tävlingens omfattning
Skjutprogram:
Lördag 18 juni Ställning:
Omgång 1
Omgång 2

2x5 ligg 5 stå 5 knä.
10 ligg 10 stå 10 knä.

Tid 25 min, provskott 6 min.
Tid 60 min, inkl. fritt antal provskott före varje
ställning.

Omgång 3
(Final)

5 ligg 5 knä 5 stå.

Beroende på deltagare antal kan begränsning av
deltagande skyttar till omgång 3 bli aktuell.

Söndag 19 juni Liggande:
Omgång 1
Omgång 2

4x5 liggande.
30 liggande.

Tid 25 min, provskott 6 min.
Tid 60 min inkl. provskott.

Omgång 3
(Final)

3x5 liggande

Beroende på antal deltagare och bankapacitet, kan
begränsning av skyttar till omgång 3 bli aktuell.

Anmälan
Anmälan mailas föreningsvis till,

Vid problem, kontakta Patrik:

landskampen50m@gmail.com
Sista anmälningsdag: 2022-06-01.
landskampen50m@gmail.com 0705 - 77 87 35.

Tävlingslicens
Tävlingslicens ska vara betald!
Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att licens är registrerad.
Avgifter
Anmälningsavgift, 100kr/start.
Efteranmälan: 120kr/start.
Avgifter sätts in på Tbssk:s Bg:
231-1058
Senast den 5 juni 2022.
Märk med: ”Landskampsuttagning 2022” och föreningens namn.
För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid!
Skjutlagslistor
Skjutlagslistor publiceras på tävlingarnas hemsida och i SvSF:s tävlingskalender.
Information
Info presenteras fortlöpande på tävlingens hemsida:

www.tbssk.se

Resultat
Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och publiceras fortlöpande på tävlingens hemsida och
i SvSF:s tävlingskalender (IndTa).
Vapenkontroll
Stickprov av gevär till vapenkontroll kan komma ske under tävlingen.
Vapenförvaring
Skyttarna ansvarar själva för att vapen och ammunition förvaras och hanteras enligt gällande
bestämmelser. Tänkt på: Uppsikt! Vital del!
Logi
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/boende
Husvagn/Husbil
På Skogssäters skyttecentrum finns plats för husbil/husvagn.
Där finns tillgång till toalett, men dock ingen el.
Servering
Vi erbjuder lättare servering i form av hamburgare, korv, smörgås, kaffe/dricka, glass, etc.
Diskussioner finns angående kallskuret, vi uppdaterar utgången av beslutet kring detta på vår
hemsida närmare tävlingsstart.

Vägbeskrivning

GPs Koordinater till skjutbanan. N 58° 17' 28.50", E 12° 13' 28.19"
Karta till Skogssäter skyttecentrum

Landskampen 20/21-08-2022
Information:
Ni hälsas detta år välkomna till Sandskogens skjutbana, som ligger belägen i en gemytlig
miljö strax utanför Ystad. Ett stenkast från det böljande vattnet med en otrolig sandstrand.
Ystad Skg har mångårig rutin i att arrangera landskampen, så ni kommer bli väl mottagna.
Resan ner sker under fredagen (ev. torsdag för långväga skyttar). Väl på plats finns chans att
känna på banan för den som vill inför vad som komma skall.
När lördagen gryr är det dags att dra på sig det landslagsstället för den individuella delen av
tävlingen. Och skjutningen består av samma program som under uttagningen.
Innan man vet ordet av är det söndag, där ni tillsammans ska kämpa för de blågula färgerna i
lagtävlingen. Den skjuts som omgång 2 i uttagningen, en s.k. ”dansk serie”. Dvs. 30 skott för
er som skjuter liggande. Eller 3x10 för ställningsskyttarna, med fritt antal provskott vid
respektive ställningsbyte. Ni juniorer tävlar mot vårt grannlands juniorer. Och seniorer
tillsammans med veteranerna, ställs mot Danmarks senior/veteran lag.
Hem och träna sångrösten, för vi vill höra er stämma in i den svenska nationalsången, om och
om och om …. igen. Kämpa hårt från första till sista skott, så kommer det här bli bra.

LYCKA TILL!

