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Ledarträff Svenska Ungdomscupen
Ledarmötet är en informell länk mellan landets mest ungdomsaktiva föreningar och
ungdomscupens tävlingsledning samt pistolsektionen.

1. Tävlingsledarens ord: Årets tävling har haft 192 (229) skyttar vilket är lägre än de
senaste åren. 68 (71) förstagångsskyttar i 53 (53) föreningar har deltagit under året. 39
(48) kvaltävlingar har arrangerats av 28 (32) föreningar.
Viktigt med inbjudan i IndTa i god tid, många skyttar skjuter i "andra" distrikt. Det är
roligt med utbyten och "nya" ansikten på tävlingarna, även en möjlighet för studenter att
skjuta kval. Christer.claesson@icloud.com är sektionen IndTA guru som kan guida att
lägga upp tävlingar.
Inlämningen av resultat har släpat liksom sammanställning och web publicering, viktigt att
arrangörerna snarast sänder in resultat för att rankinglistan kan uppdateras men även
att skyttarna vill se hur de ligger till. Då det enligt reglementet skulle bli kvalgränser
endast i Lp13, Lp15F och Lp15P beslöts att alla skulle få skjuta riksfinalen 2018.
I år igen syns en rejäl nedgång, främst i Lp11 och Lp13. Positivt är att många stannar kvar
i Lp15, Lp17Poch Lp20F. På mötet diskuterades demografi, och årskullarna som nu är 2-15
år är extremt jämna runt 90 000 födda/årgång, dvs föreningarna har en utmaning att få
in Lp11 skyttar i verksamheten. Beröm till föreningarna att fler skyttar i Lp15, Lp17P
stannar kvar (och även nyrekryteras)!
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2. Nästa års tävling
o Då alla skjuter 60 skott enligt ISSF reglementet beslöts att:
▪ Lp11, Lp13, Lp15P och Lp15F skjuter 40 skott på 60 minuter (papper) eller
50 minuter (Elektronik).
▪ Övriga skjuter 60 skott på 90/75 min.
o Riksfinalen i Lp11 har genomförts enligt RF’s riktlinjer några år, nu har Björn
Eriksson skrivit ett förtydligande inlägg ang barnidrott och tävlande, varför det
föreslogs att prisutdelningen fom nu sker på samma sätt som övriga klasser. Alla
skyttar får pris. Ledare uppmanas att lyfta glädjen och inte fokusera på
resultatlistan.
o Riksfinalen:
o Senaste årens arrangör Töreboda PSF lyfte lite olika ideer och behov. I den
följande diskussionen lyftes.
▪ Startavgiftens storlek är underordnad, det viktiga är att en bra final
arrangeras. Vi ”måste” skjuta på EST.
▪ Skyttarna ser gärna att musik spelas under matcher och att arrangören
ordnar STIM avtal så det kan lösas.
▪ Allans Minne kanske ska göras om till mixed enligt ISSF reglemente.
• föreningslag, SDF, fritt?
• Sitt/stå/klassvis?
▪ Aktiviteter
• Miniseminarier med utbildning för ledare (1-2 tim, vardera arr några
gånger under helgen)
o IndTA (skapa o genomför tävling)
o Bitr föreningstränare ( presentation av utbildningsstegen)
o LOK stöd, vad och hur.
o ….?
• Ungdomsaktiviteter
o Disco på kvällen
o 5-kamp etc (lag mixas med ”okända” ledare/skyttar så man
får möta namnen man tampats med under vintern. Klassvis så
det synkas med skjutlagen)
Dessa aktiviteter är resurskrävande, och ledare förväntas bistå i
arrangemangen. Praktiska tips och anmälningar till Simon eller Jan-Olof.
3. Övriga frågor
• Tävlingsledaren föredrog prisceremonierna för Lp11 och de hederspriser i Lp13,
Lp15, Lp17 och Lp20 som Pistolsektionen sponsrar med
• Lp13: 3 första Stadiums sports camp, vinnarna anmäler sig själva o anger SvUC
• Lp15, Lp17: träningsläger. Norr i Strömsund och Syd i Sävsjö W39.
• Lp17 Swedish cup, skyttarna anmäler sig själva
•
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