
Svenska Sportskytteveteraner Gevär      2022-09-09 
 

 

 

Inbjudan till Sverigeserien Luftgevär sittande 

och stående 2022-2023. 
 

Skänninge Skyttegille arrangerar på uppdrag av  

Svenska sportskytteveteraner gevär 

Sverigeserien Luftgevär 2022-2023 i lag och individuellt. 

 

Föreningarna anmäler tremannalag valfritt från klasserna  

i sittande V45, V55, V65, V70, V75, V80+  

i stående V45, V55, V65 eller V70+ 

Samma klasser vid individuellt deltagande 

Föreningarna kan gå samman med annan förening för att få tre deltagare till 

laget.  

Lagen delas in i divisioner efter tidigare resultat eller ett uppskattat 

lagresultat. 

OBS! Det går bra tävla individuellt 

Individuellt redovisas resultaten klassvis 

i sittande V45, V55, V65, V70, V75, V80 

i stående V45, V55, V65, V70+ 

 

Tävlingarna skjuts med 40 skott med decimaltolkning. 

Obs ny avgift 

Avgift: 360 Kr/lag då ingår avgiften för de som ingår i laget 

Individuellt deltagande är avgiften 120:-. 

Inbetalas till Skänninge Skyttegilles bankgiro 951-6337 

Märkes med förening eller vid individuell anmälan med namn    

 

Anmälan görs till: Jan Lorin på mail j.lorin@lokalpost.se 

 

Förfrågningar via telefon 076 308 83 44 

 



 

Anmälan senast den 3 oktober 2022. 

 

Beräknad start V-42 för sitt serien och V-43 för stående serien. 

 

I anmälan skall skyttarna namnges och lagnamn och om laget skjuter 

sittande, stående eller båda serierna samt kontaktperson med kontaktuppgifter  

 

Matchprogram skickas ut 11 oktober. 

Resultat som inte har inkommit 3dagar efter slutdatum för omgången kommer 

att räknas som 0 resultat. 

Kvitto på att resultatet inkommit kommer på mail till insändare av resultatet.  

Resultaten kommer att visas på Svenska Sportskytteveteraners hemsida 

och skickas till ut till insändare av resultat.   

 

Det är öppet för nya lag att anmäla sig till Sverigeserien och då skall ett 

uppskattat lagresultat uppges vid anmälan så att laget hamnar i rätt division i 

förhållande till resultaten. 

 

Anmälningsblankett finns även på vår hemsida för nedladdning 
 

Svenska Sportskytteveteraner (veteranskytte.nu) 
 

Deltagarna skall vara medlemmar i Svenska Sportskytteveteraner Gevär. Nya 

skyttar kan lösa medlemskap genom att fylla i en blankett (medlemsansökan) 

intresserade skyttar kan mejla till: kjell.fridh@telia.com så skickar jag 

blanketter. 

 

Medlemsavgiften är en engångsavgift på 200 kr. Ingen tävlingslicens erfordras 

för deltagande i föreningens tävlingar. 

 

Välkomna med Er anmälan 

 

För Skänninge Skyttegille 

 

 

Jan Lorin 

 
 

 

 

 

http://test.veteranskytte.nu/

