
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INBJUDER härmed  

skyttar och skytteföreningar från Skånes, Blekinges, 

Hallands och Smålands skyttesportdistrikt till 
 

SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN 2022 
 

Lördagen den 2/7 
Korthåll Liggande och Korthåll Ställning 

 

PÅ HEDENS SKYTTECENTRUM, 

KRONOBERGSHED 
 

 



Tävlingarnas omfattning 

Generellt Tävlingarna skjuts med skjutprogram och klassindelning enligt 

skytteregelboken och enligt bestämda regelverk för SSM: 

 Tävlingsbestämmelser - Smålands Skyttesportförbund 

 

Tävlingen avgörs på elektroniska tavlor av märket Mega-Link. 

 

Antal deltagare i finalerna är 10 st skyttar per mästerskap. Vid lika 

resultat, plats 10 och nedåt, kan det ev. bli fler finalskyttar om det 

finns bankapacitet. Detta anslås tävlingsdagen. 

 

Lördag 2/7 

 

Tävling A  Korthåll Bana Liggande 

Omfattning Grundomgång 20 skott liggande med stöd för skyttar i klass KL13 

och 15 samt 20 skott liggande utan stöd för övriga klasser. 

Mästerskap  Finaler 15 skott med mästerskap i följande klasser: 

A) Ungdom. Liggande med stöd för klasserna KL13 och 15 

B) Junior. Liggande utan stöd för klasserna KL 17 och upp till skytt 

som under året högst fyller 20 år 

  C) Veteran. Skytt oavsett klass under året fyller lägst 55 år 

D) Senior. Skyttar oavsett klass mellan 21-54 år 

Kikarklass Kikarklass kan delta i tävlingen men ej i mästerskapen eller lagtävlingar 

Motionsklass  Motionsklass – liggande med stöd. Ej mästerskap eller lag 

Distriktslag  5 bästa skyttarna i grundomgången per distrikt oavsett klass. 

Föreningslag 3 bästa skyttarna i grundomgången per förening oavsett klass. 

 

Tävling B  Korthåll Bana Ställningar 

Omfattning Grundomgång 20 skott ställning och 15 skott final enligt följande: 

10L + 5S + 5K för klass Junior och Senior. 5L+5K+5S i final. 

10L + 10K för klass Veteran. 5L + 5K + 5K i final.   

Mästerskap  Finaler med mästerskap i följande klasser: 

A) Junior. Skyttar oavsett klass som under året fyller högst 20 år 

  B) Veteran. Skytt oavsett klass som under året fyller lägst 55 år 

C) Senior. Skyttar oavsett klass mellan 21-54 år 

Distriktslag  5 bästa skyttarna i grundomgången per distrikt oavsett klass. 

Föreningslag 3 bästa skyttarna i grundomgången per förening oavsett klass. 

   

 

Tävlingsplats Hedens skyttecentrum, Kronobergshed, längs LV 126, 8 km norr om 

Alvesta och 4 km söder om Moheda. Vägvisning ”Sköldsta”. 

 Luftgevärsskytte - Alvesta SF - Sportskytte - IdrottOnline Klubb 

 

Anmälan 

Anmälan görs föreningsvis endast online på: live.skyttesport.net 

 

Ange födelseår, klass, mästerskapsklass och aktivitetskortsnummer för den som under 2022 fyller 

15 år eller mer i anmälan. Anmälan skall göras föreningsvis och vara Alvesta Skytteförening 

tillhanda senast 17/6 2022. Skjuttider anges på Ind-Ta och vår hemsida: www.alvestasf.se senast 

23/6. 

https://smaland.skyttesport.se/RegionSyd/tavlingsbestammelser/
https://www.alvestasf.se/Nyheter/nyheterfranalvestaskytteforening/Nyhetsarkiv/luftgevarsskytte/
about:blank


 

Avgifter 

Klass 13-17   100:-  per start 

Övriga klasser   150:-  per start 

Distriktslag   150:-  per lag 

Föreningslag    100:-  per lag  

Efteranmälan + 50:- 

 

Avgifter sätts in föreningsvis på Alvesta Skytteförenings Bankgiro 5198-3237 senast 17/6 

2022. Märk med SSM och förening. För deltagande krävs att avgifterna är betalda i rätt tid! 

 

Frågor 

Allmänt Mikael Svensson, miksve67@gmail.com, 0708-143646 

Anmälan Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net, 0706-347097 

 

Priser 

Hederspriser i respektive klass och lagtävlingar efter grundomgången resultat. 

I mästerskapen utdelas Smålands Skyttesportdistrikts medaljer i guld, silver och brons per 

mästerskap. Tider för prisutdelning anslås tävlingsdagen på skjutbanan. 

 

Servering 

Servering med smörgåsar, hamburgare, varma och kalla drycker, godis etc. kommer att finns i 

klubbstugan. 

 

Boende 

Beträffande logi hänvisas till nedanstående kontakter:  

https://www.visitalvesta.se/sv 

Husvagnsplats kan inte erbjudas vid skjutbanan.  

 

 

Alvesta  Skytteförening önskar alla 

välkomna till SSM korthåll 2022! 

mailto:miksve67@gmail.com
about:blank
https://www.visitalvesta.se/sv

