
Inbjudan till luftgevärstävlingen 

Ludvikaskottet 2022-12-04 

 

Arrangör:  Ludvika Skytteförening 

Tid och plats: Söndag 4 december 2022 skjutes i Ludvika Sporthall med ingång från 

baksidan.  

Skjutider: Med reservation för ändringar söndag 9.00 (sitt), 09.50, 10.55 (sitt), 11.45, 

12.50 (sitt), 13.40, 14.45, 15.50 (sitt), 16.40, 17.40. Kortare tid i rena 

sittandelagen. Övriga blandade lag.  

Klasser: Sittande med stöd: LSi7 (2014->), LSi9 (2012-2013), LSi11 (2010-2011), 

LSi13 (2008-2009), LSi15-17 (2002-2007), LSiFunk (funktionshindrade) 

LSiÖ sitt (>-2001). Ingen skjutjacka i LSiÖ (om inte skjutes med rem).                          

 Stående: L13 (2008->), L15 (2006-2007), L17 (2002-2005), LSeniorer 

(1978-2001) och LVeteraner (->1977),  

Det är tillåtet att dubblera sitt/stå. 

Program: Sittande skjuter 40 skott under 45 min och stående 40 skott under 1 tim. 

Decimaltolkning. 

Lagtävling: Föreningslagtävling för 3 sittandeskyttar och 2 ståendeskyttar oavsett 

klass. Föranmälda lag före första skytten startar. 

Priser: Hederspriser till alla i LSi7 och LSi9 samt penningpriser 1/3-del i övriga 

klasser. Extra 500 kr till högsta sittande och högsta ståendeskytten oavsett 

klass. Nytt exklusivt vandringspris för lag instiftat 2019 (skall vinnas fem 

ggr): 

2019: Ludvika 2067,5 poäng, antal lag 7st, delt 68 st                  

2020: Skillingmark Skg 2067,3 poäng, antal lag 6st, delt 99 st 

2021: Ludvika 2069,5, antal lag 3 st, del 48 st                  

2022: vision fler föreningar, fler lag, fler deltagare 

Anmälan: Anmälan till Stefan Bengtsson via mail stefan.bengtsson@qrev.se eller via 

IndTa. Ange föreningens pg/bg för utbetalning priser. 

Anmäln.avgift: Individuell avgift är 120 kr per skytt oavsett klass. Halv avgift för andra 

starten vid dubbelstart. Ingen avgift för lag. Betalning sker på skjutdagen 

kontant eller via swish 123 278 52 77. Märk Ludvikaskottet/skytt/förening. 

Servering:  Enklare servering kommer att erbjudas 
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Deltagarlistor:    Läggs in löpande under tävlingen i Tävlingskalendern IndTa. Det är bra om 

alla föreningar har registrerat in sina skyttar i medlemsregistret på 

Idrottonline. 

GDPR: Den som anmäler sig till denna tävling godkänner också att lagring av 

personuppgifter kommer att ske för att kunna genomföra tävlingen och 

redovisa resultat, samt godkänner att startlistor och resultatlistor kommer 

att publiceras på hemsidor och sociala medier. 

            

Upplysningar: Stefan Bengtsson 0240-100 47 bostad kväll, 0709-292 641 mobil,         

Först till kvarn. Vi har ingen sista anmälningsdag men vi har ett begränsat 

antal platser (12 platser per skjutlag) och först anmälda väljer tider först.  

Licenskrav från det år man fyller 15 år. 

Besök även gärna vår facebooksida under Ludvika Skytteförening och/eller 

vår hemsida www.ludvikaskf.se 

Välkomna till Ludvika 

 

Önskar Ludvika Skytteförening 

  

http://www.ludvikaskf.se/

