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LASSALYCKANTRÄFFEN 

Sprint Skidskytte Måndagen den 27 december 2021 

Deltävling 1 Syd Cup Vinter 2021 för samtliga klasser 

Program: 

Söndag 26 december 
Kl 20.00 Lagledarmöte via teams 
Måndag 27 december 
9.30-10.30. incheckning 
10:30 – 11.15 Inskjutning 
11:30 Första start för tävlingsklasserna.  
Därefter prova på att tävla (Öppen klass) 
 

Prisutdelning:  

Sker löpande efter att resultat finns för respektive klass vid speakertornet.   

 

Tävlingsklasser   
Tävlingsform: Sprint 
 

Ålder Skytte Sträcka  Tillägg per bom 

10-11 (födda 11-12) L+L, stöd 3 x 700 m 75 m 

12-13 (födda 09-10) L+L, stöd 3 x 1000 m 75 m 

14-15 (födda 07-08) L+L 3 x 1700m 75 m 

16-22 (födda 00-06) L+S 3 x 1700m 150 m 

Senior L+S 3 x 1700m 150m 

Veteran 35- L+S 3 x 1700m 150 m 

 

Tävlingsregler. 

Svenska skidskytteförbundets nationella tävlingsregler enligt 2021-05-01. 

Undantag är att tävlande med FX Airguns Biathlon gevär tillåts i junior, senior och 

motionsklass där det ska bäras på ryggen. En regel säger att luftgevär ska väga minst 3,5 

kilo i klasser där det ska bäras på ryggen men vi gör ett undantag från denna.  

Arrangören förutsätter att tävlingslicenser och försäkringar har lösts. Deltagande sker på 

egen risk 

 



 

Lagledarmöte 

Söndag 26 december kl.20.00 via Teams 
Varje förening ombeds närvara med en representant. 
Länk till Teamsmöte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmQzM2NmNmEtODQ3Yy00ZTNlLWE1ZDUtOWI4NDUzNDBmOWMw%40thread.v2/0?con
text=%7b%22Tid%22%3a%22b6570833-2df9-4ecc-bec0-874b76d1fd71%22%2c%22Oid%22%3a%22a1482a55-
5e4f-4d0e-913b-801de928fcfd%22%7d 

 

Nummerlappar 

Nummerlappar, vapenmärkning och startlista finns att hämta klubbvis i en påse vid 
sekretariatet från kl 09.30. 
Startlista kommer även finnas på IndTA och UIF hemsida 

Vapen, vapenkontroll och visitationskontroll 

Ingen vapenkontroll, men vi rekommenderar att alla deltagare kontrollerar och justerar sin 
avtryckarvikt så att den är 500 gram eller högre.  

Visitationskontroll för junior, senior och veteran: Direkt efter inskjutning vid bana 1. (För 
samtliga som bär vapen på ryggen) 
 

Tävlingsorganisation 

Tävlingsledare: Jörgen Larsson  0708-571559  jolars@live.se 

  Martin Henricsson  henricson.martin@gmail.com 

Duschar/ ombyte 

 
Toaletter och möjlighet till ombyte inomhus finns vid skidstadion, men vi uppmanar till 
ombyte utomhus i möjligaste mån samt extra vikt vid handhygien och att vi håller 
avstånd, duschmöjligheter kommer inte finnas pga pågående pandemi. 
 

Servering 
 

Försäljning av hamburgare, kaffe, läsk m.m. finns vid stadion 
 

Parkering 
 
På parkeringen vid stadion. (utanför vårt arrangemang finns även parkeringar i närområdet) 
 

Upplysningar 
 
Jörgen Larsson 0708-571559 
 

Välkomna ! 
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