
         
                Södermanland 

 

SvSF:s  MINNESTÄVLING 
FRIVILLIGA  SKYTTERÖRELSENS  RIKSPROPAGANDA 

1 januari – 1 december 2015 
 

LUFTGEVÄR,  KORTHÅLLSGEVÄR,  GEVÄR 6,5,  KPIST  och  AK 
 
Individuell tävling 
Skytt får delta i obegränsat antal grenar inom förening som är ansluten till SvSF. Hemvärnet, 
Försvarsutbildarna och militära förband är också välkomna att delta med sin personal. 
Genomförandet kan ske enligt regelbokens skjutprogram för respektive klass eller enligt respektive 
förenings egna idéer. Att skapa fin gemenskap och trivsel, med stort deltagande, är det väsentliga!  
 

Priser 
Hälften av deltagarna inom varje förening, enligt regelbokens klassindelning, tilldelas den traditionella 
Rikspropagandajetongen ur landskapsserien. Södermanlands vapen utgör årets motiv på jetongen. 
 

Lagtävlingar 
Distrikt: Inteckning i Rikspropagandans vpr tilldelas distrikt som uppnått högst procentuellt antal 
starter, i förhållande till eget distrikts medlemsantal föregående år. (Erövras efter tre inteckningar.) 
Föreningar med högst antal starter kommer att premieras. 
 

Startavgifter 
Individuellt: Klasserna 9, 11, 13, 15, 17 och 20 15:-/ start. Övriga klasser 25:-/start. 
Förening: Obligatorisk föreningsavgift 40:- . 
 

Rapportering 
Senast 10 december 2015 rapporteras antal deltagare på bifogad rapportblankett. Inbjudan och 
rapportblankett finns också på SvSF:s hemsida www.skyttesport.se . Klicka på Gevärssektionen / 
Inbjudningar & resultat / Nationellt / Hemmabanetävlingar / 2014/2015. 
Jetonger levereras fortlöpande när rapportering skett. 
 

Förbeställning av jetonger 
Jetonger kan förbeställas via E-postadressen lars.lennartsson@skyttesport.se för utdelning i direkt 
anslutning till propagandaarrangemang av typen Skyttets dag, sportlovsskytte mm. 
Rapportering skall därefter ske enligt ovan för avstämning. 
 

Skapa föreningsaktivitet genom att delta i Rikspropagandan! 
 
 



Rapportblankett för SvSF:s minnestävling ”FSR:s Rikspropaganda 2015” 
 
Insänds senast 10 december 2015  via E-post till lars.lennartsson@skyttesport.se  

            eller per post till Lars Lennartsson, Hedvigsdalsvägen 138, 271 78 Löderup  
 

Från förening:  

Tillhörande skyttesportförbund (distrikt):  
 
 

Fylls i av ansvarig föreningsledare Fylls i av SvSF-ansvarig 

  Antal deltagare   */  Antal medaljer  

Klass 
Avgift / 
start 

Luft- 
gevär 

Kort- 
håll 

Gevär 
6,5 

Kpist Ak 
Summa 
kronor 

Luft- 
gevär 

Kort- 
håll 

Gevär 
6,5 

Kpist Ak 
Summa 
medaljer 

Å
 l 

d 
e 

r 
s 

k 
l a

 s
 s

 e
 r

 

9 15:-             

11 15:-             

13 15:-             

15 15:-             

17 15:-             

20 15:-             

21 25:-             

45 25:-             

55 25:-             

65 25:-             

70 25:-             

75 25:-             

P
re

st
at

io
ns

kl
as

se
r 1 25:-             

2 25:-             

3 25:-             

4 25:-             

Elit 25:-             

Obligatorisk föreningsavgift     40:- Summa:  

    Summa kronor att sätta in på Bankgiro 834-7718   Medaljer till ledare:  

     Viktigt !   Märk inbetalning:  FSR:s Rikspropaganda ! Summa medaljer:  

 
*/ Arrangeras tävling i olika discipliner inom gren, redovisas antal starter i gemensam kolumn för respektive gren. Fördelning mellan olika 
discipliner sker inom förening. (Ex Om tävling genomförs i L 15 sim och L 15 (stående) redovisas alla starter i rad 15, kolumn Luftgevär) 
 
 

Antal föreningsmedlemmar enligt årsrapport 2014:  

Summa starter i Rikspropaganda 2015 enligt ovan:  

Ansvarig ledare:  

Utdelningsadress:  

Postadress:  

E-postadress:  

Telefon:  

Mobil:  
 


