
Brommastafetten 2012
Söndagen den 26 augusti möts landets 20 främsta skytte-
föreningar för att för trettiosjunde gången göra upp om vem 
som är landets bästa skytteförening. Tävlingen där avgörandet 
sker är i Brommastafetten. Bland skyttarna brukar tävlingen 
allmänt kallas för "Allsvenskan i skytte". Eftersom det 
nationella skyttet till stor del är baserat på 
lokala/regionala arrangemang är det endast vid ett fåtal 
tillfällen varje år som eliten möts i samma tävling. För att 
få delta i denna tävling har de deltagande föreningarna 
genomgått hårda kvalificeringar vilket garanterar att vi 
verkligen har 20 av landets bästa skytteföreningar på plats.

Tävlingen avgörs på Stålboda Skyttecenter i Kungsängen i 
Stockholms nordvästra förorter. Brommastafetten är i sin 
tävlingsform upplagd på ett sådant sätt att nerverna sätts på 
hårda prov och spänningen och dramatiken infinner sig redan 
från början i tävlingen. Många av landets elitskyttar menar 
att detta är årets mest prestigefyllda tävling.

Med detta brev översändes en pressrelease (se bilaga) om årets 
tävling som vi hoppas att Ni återger i sin helhet eller i 
valda delar. De definitiva laguppställningarna skall vara inne 
senast den 12 augusti och snarast därefter kommer ett brett 
och fylligt informationshäfte om tävlingen att tas fram för 
pressens räkning. Detta kommer att översändas snarast efter 
nämnda datum.

Resultatet från tävlingen kommer tävlingsdagen att spridas via 
mail, snarast efter tävlingens slut. Det är givetvis vår 
förhoppning att Ni på ett eller annat sätt kommer att bevaka 
tävlingen som ju verkligen är av riksintresse.

Har Ni några synpunkter, önskemål eller frågor så hör gärna av 
Er till undertecknad. Vi skall göra allt vi kan för att 
underlätta Er bevakning av tävlingen.

Med skyttehälsningar

för Bromma Solna skytteförening

Klas Gustafsson Tel bost.: 08/583 55179
Bolindervägen 5 Tel mobil.:076/213 8232
176 74  JÄRFÄLLA     
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Pressrelease:
Nu är det återigen dags för svenska skytteeliten att samlas 
för att göra upp om vilken förening som är bäst i landet. 
Tävlingen där det hela avgörs är Brommastafetten som avgörs på 
Stålboda Skyttecenter i Kungsängen utanför Stockholm. 
Tävlingsdagen är söndagen den 26 augusti och då är det mycket 
prestige med i bilden. 
I år har det återigen lyckats för en förening att kvala in med två 
lag. Det är Bälgvikens skf från Södermanland som förutom sitt 
förstalag, som ju skördat stora framgångar tidigare i stafetten, nu 
får sällskap även av sitt andralag. Det skall bli spännande att se 
hur långt föreningens båda lag räcker i kampen med övriga 18 
föreningar som direktkvalificerade sig vid förra årets tävling. 

Bland favoriterna i år märks just Bälgvikens första lag, samt 
Ununge från Roslagen och värmländska Karlstad-Ulvsby. Alla tre 
lagen har ju tidigare visat att man behärskar stafettskyttet. Vi 
skall inte heller glömma bort Moälven-Modo och Lidingö. Men det 
finns många föreningar som vill utmana. Söderala och varför inte 
Mönsterås är också några föreningar som mycket väl kan hota de tre 
favoritlagen.
 
Många kända namn finns på Stålbodabanan denna dag. Bland annat får 
vi se sådana kända skyttar som Roger Hansson och Per Claesson, 
Mönsterås, Stefan och Lars-Göran Lundquist, Ununge, Steve Eklund 
och Marie Arvidsson, Lidingö, Stefan Ahlesved och Henrik Nordlöf 
Karlstad-Ulvsby, Göran och Elin Åhlin från Bälgviken, Sture 
Tibblin, Sth Central, Petter Eriksson, Moälven/MoDo, Viktor 
Karlsson Ålem samt Bengt och Helena Jansson från Söderala vilka 
samtliga är eller har varit landslagsskyttar.

Uppläggningen av Brommastafetten är sådan att nerverna verkligen 
sätts på hårda prov och avståndet mellan föreningarna i toppen är 
inte större än att ett litet misstag från någon skytt kan förstöra 
hela lagets möjligheter till en framskjuten placering.

Mästerskapsfinalerna blir extra intressanta och dramatiska, då vi 
dels har en final för ställningsskyttarna och dels en final för de 
skyttar som enbart skjuter liggande.

Final blir i form av ren utslagning där skyttarna successivt 
plockas av skjutvallen och till slut har vi bara mästarna kvar på 
vallen.

Till årets tävling har följande lag kvalificerat sig:

Bromma Solna skf I 2 skf, Karlstad Stenungsund skg
Bälgviken skf lag 1 Karlstad-Ulvsby skf Sth Central skf
Bälgviken skg lag 2 Lidingö skf Söderala skf
Dals Ed skf Moälven/MoDo skf Umeå skf
Delsbo Bjuråker skf Mönsterås skf Ununge skf
F 21 skf, Luleå S 3 skf, Boden Ålems skf 
Helsingborg sks Skultuna skf


