
Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 
inbjuder härmed till 

LLT 4 (Sista uttagningen till Svenska landslaget) 
2-3 Juli 2011, Nordisk Trap 
Plats: Kvarntorps skjutbana, efter riksväg 62, norr om Forshaga.  
(Står även Klarälvsgården på en skylt där man svänger in till banan.) 

Omfattning: Lördag 100 duvor, söndag 50 duvor + final 
Duvor: Orange, Laport 
Starttid: 09.00 
Samlingstid: 08.30 
Träning: Fredagen den 1 juli, kl 14.00-19.00 
Anmälan till: Ove Lundström 070-60 60 758 alt. mail ota@telia.com 
OBS! För att anmälan ska vara godkänd krävs ett retur mail tillbaka om att anmälan är 
mottagen! 

Anmälan senast: Onsdag 29 juni 2011 kl 21.00. 
Övrigt: Vilka skyttar och uttagningsregler det är, se separat papper.(Längre ner!) 
Startavgift: 500kr/skytt.  
Startlista: Finns på banan fredagen den 1 juli 
Domare: Uttages bland skyttarna. 
Servering: Finns vid banan! 
Upplysningar: Ove Lundström 070-60 60 758 
Logi: 

• Förslag uppdateras inom kort!! 

 
VÄLKOMNA! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



Hämtat från Svenska Skyttesportförbundet: 
 
Uttagningsregler till Landslaget Nordisk Trap 2011  

 
Årets ranking bygger på de tävlingar enligt nedan och utgör uttagning till vårt landslag.  

LLT 1 sker i Södra Regionen, LLT 2, i Mellan regionen och LLT 3 i Norra regionen.  

Notera att samtliga LL–Tester sker gemensamt på samma plats.  

LLT 4 som är obligatorisk och gemensam kommer att läggas centralt i Sverige (Forshaga).  

Av de tre centrala LL–Testerna räknas de två bästa för rankingen som läggs ihop med LLT 4 för 

ett slutligt resultat till årets landslag.  

Vidare skall en tävling över 100 Duvor ingå i rankingberäkningen, genomförd under perioden 1 

april till och med 19 juni. Denna typ av tävlingar skall vara anmälda såsom SM-kval, DM eller 

Reg-M.  

Resultat som Ej rapporterats senast den 19 Juni 2011 tas inte med i ranking inför 

centrala/gemensamma LLT 4.  

Rankingberäkning framtas enligt följande 150+150+150+100 totalt 550 duvor.  

Efter LLT 4 kommer de 6 högsta rankade Sen och de 3 högst rankade Jun, Dam, 50+ och 60+ tas 

ut direkt till landslaget.  

Resterande 6 platser tillhörande samtliga klasser, kommer att läggas ut till de bäst rankade 

deltagarna. Dessa skyttar kommer att ingå i senior klassen på landskampen.  

Vid eventuellt lika resultat mellan flera skyttar efter LLT 4 sker en särskjutning om 25 skott, är 

resultatet fortfarande lika efter dessa 25skott sker avgörandet med en sudden.  

 

För deltagande i LLT 4 krävs en rankingplacering bland de 15 främsta i klassern Dam , Jun, 50+ 

60+ samt de 20 bästa seniorerna.Respektive skytt bevakar sin egen rankingplacering och anmälan 

till LLT 4  

 

SM- Kvalgränsen kommer att ligga oförändrad 88 % eller omräknat 66, 88 eller 132 träff  

Kvalperioden löper från SM till nästkommande SM  

SM kval tävlingarna kommer också att utgöta ranking för de 48 bästa skyttarna som kommer att 

få en inbjuds till en sponsor sluttävling. Omfattning Dag 1 100 duvor N trap, kvalificering till 

Dag 2: Kuppskjutning N trap ”variabel”.  

Uttagning till JNM sker 2012 och tävlingen går i England.  

 

Lerduvesektionen Bo Bergquist 


