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Västergötlands Skyttesportförbund 
Gevärssektionen. 

INBJUDAN TILL KVAL TILL DISTRIKTSMÄSTERSKAP LUFTGEVÄR  
SITTANDE och STÅENDE. SAMT SKYTTIADENS ZON OMGÅNG. 

 
Tävlingsdag: Lördagen den 10/12-2022 
 
Inledning: På senaste styrelsemötet beslöt styrelsen att vi parallellt med skyttiadens 

zonomgång skjuter DM kval. Och parallellt med skyttiadens distriktsomgång 
(Januari 2023) skjuter vi final på DM. 

 
Plats: Falköping respektive Lerum. Enligt Skyttiadeninbjudan. 
 
Arrangör: Västergötlands skfb i samarbete med Falköpings Skg och Lerums Uskf 
 
Anmälan: Föreningsvis föranmälan via bifogad anmälningsblankett. Den mejlas till 

vssf.gevar@gmail.com 
 OBS glöm inte anmäla vilken final skytten vill kvalificera sig mot. 
 Anmälan skall vara mig tillhanda senast 1/12 
 
Reglemente: DM kval: Enligt gällande utgåva av nationella skytteregelboken, där annat ej anges 

nedan. 
 Skyttiaden: Enligt Inbjudan samt kompletterande bestämmelser som tillsänts 

föreningarna. 
 
Avgifter: Zonomgångarna (DM kval) inga. Vid Distriktsomgången en avgift på 100:-/start 
 
Medaljer: DM: I respektive mästerskap utdelas på plats vid Distriktsfinalen Januari 2023. 

Skyttiaden: Pins enligt skyttiadens bestämmelser. 
 
Hederspriser: Plakett till de yngsta i Skyttiaden, enligt vår lokala skyttiadenbestämmelse.  
 
Genomförande: Samtliga skyttar skjuter 40 skott enligt Skyttiadenbestämmelserna. Seniorer och 

veteraner som enbart skjuter DM kval skjuter stående enligt L21:s program i 
skyttiaden.. 

 Skytt ur klass L21 och L17 samt seniorer och veteraner som önskar deltaga i DM- 
sittande, skjuter enligt LSi 15 enligt skyttiadenprogrammet. 

 
Skjutställning:  Enligt Skyttiadenbestämmelserna för skyttar under 25 år. Övriga enligt 

Skytteregelboken. 
 
Klasser: Klassen anges på anmälningsblanketten enligt följande: 
 LSi 9 för skyttar som vill prova på att tävla och fyller min 9 år 2022. Dessa går inte 

vidare i DM eller skyttiad. 
 Skyttar max 25 år enligt Skyttiadens bestämmelserna. 
 
 Skyttar ÖVER 25 år och som skjuter DM kval, anger klass enligt 

skytteregelboken. (Ej Skaraborgsseriens klass) 
 



 
 
 
 

 

c/o Mikael Svensson Tfn: - epost: vssf.gevar@gmail.com Orgnr: 866600-9124 
Furulundsvägen 15 B Mobb.: 070-815 53 36 Hemsida: http://vastergotland.skyttesport.se BG-Nr: 366-5916 
524 32 HERRLJUNGA 
 

C:\nerladdat\LG 221210  Inbj DM zonkval.doc 
 

Västergötlands Skyttesportförbund 
Gevärssektionen. 

Mästerskap i DM 
SITTANDE: 1. Öppet mästerskap.  Öppet för alla skyttar (min 13 år), oavsett klass, som anmäler 

sig till detta mästerskap 
 
 2. Veteranmästerskap. Öppet för alla skyttar, oavsett klass, som under 2022 fyller min 

55 år och som anmält vilja deltaga i detta mästerskap. (Minst tre deltagare, annars 
flyttas de till det öppna mästerskapet). 

 
 3. Ungdomsmästerskap. Öppet för alla skyttar, oavsett klass, som under 2022 fyller 

min 13 och högst 16 år och som anmält vilja deltaga i detta mästerskap.  
 
Mästerskap i DM  
stående: 1. Öppet mästerskap.  Öppet för alla skyttar (min 13 år), oavsett klass, som anmäler 

sig till detta mästerskap 
 
 2. Veteranmästerskap. Öppet för alla skyttar oavsett klass, som under 2022 fyller 

minst 55 år och som anmält vilja deltaga i detta mästerskap. (Minst tre deltagare, 
annars flyttas de till det öppna mästerskapet). 

 
 3. Juniormästerskap. Öppet för alla skyttar oavsett klass, som under 2022 fyller min 

13 och högst 20 år och som anmält vilja deltaga i detta mästerskap. (Minst tre 
deltagare, annars flyttas de till det öppna mästerskapet). 

  
DM final: Antalet skyttar som går till Skyttiadens distriktsfinal finns reglerat i de lokala 

bestämmelserna för skyttiaden.  
 
Övrigt: Riksmedaljkompetens kan erhållas på denna tävling, gäller ståskyttet. 
  

Luftgevär stående  
Klass  

 
Poäng 

L3, L45 348 
L4 360 
L Elit  376  
L 55  330  
L 65/70/75  308  

 
  
  
Frågor?  Mikael Svensson, Gevärssektionen 070 815 53 36,  vssf.gevar@gmail.com 
  
  
 

Väl mött till Västergötlands distriktsmästerskap i luftgevär Samt Skyttiaden 
2022! 
 

 


