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Motion angående övergång från krutgevär till luftgevär i ungdomsklasser Nyb – H/D 14-15 

 

Bakgrund 

 

Genom förbundets målsättning om ökat antal utövande skidskyttar startades 2012 

luftgevärsprojektet i syfte att ge fler möjligheten att utöva skidskytte.  

Projektet har varit väldigt framgångsrikt och tack vare detta är vi en av ytterst få idrotter som 

idag växer. Som ett led i detta har skidskytteklubbar dykt upp där vi traditionellt inte haft 

möjlighet att tidigare utöva Skidskytte.  

 

2017 använde 45 av 72 föreningar luftgevär helt eller delvis i sin verksamhet (16 bara krut och 

31 bara luft). Antalet luftgevärsföreningar ökar kontinuerligt över hela Sverige!  

 

Processen att idag få i stånd en 50 meters skjutbana är väldigt lång, tidskrävande och på visa 

platser även helt omöjlig. Dessutom väldigt ekonomiskt kostsamt. 

Luftgevären är betydligt billigare att införskaffa, liksom även ammunition eller färdigställande 

av anläggning.  Luftgevären är dessutom licensfria, vilket förenklar hanteringen av dessa.  

 

Det är en stor logistisk utmaning att arrangera en större ungdomstävling i skidskytte där man 

använder olika vapentyper. Att få alla ungdomar att tävla med krutgevär är inte möjligt med 

anledning av ovan beskriven bakgrund. Det förekommer ibland viss skepsism mot luftgevärens 

svårighetsgrad och det är inte alltid så enkelt att ge ungdomarna samma förutsättningar att tävla 

på lika villkor. 

 

Beredning: 

Svenska Skidskytteförbundet har under det gångna året haft en arbetsgrupp bestående av 

representanter från olika delar av Sverige och med olika bakgrund och kompetenser. 

Arbetsgruppen är överens om att det måste ske en förändring för att fler ska kunna tävla utan att 

diskussion om eventuella skillnader på svårighetsnivå mellan krut och luftgevärsskytte skall 

uppstå. 

Arbetsgruppen har gjort bedömningen att det inte är någon statisktisk skillnad i svårighetesgrad. 

 

 

Motion till årsmötet: 

 

Ge ungdomarna idag och i framtiden möjligheten att tävla tillsammans. För att tävla på lika 

villkor bör ungdomarna använda sig av samma vapentyp.   

Svenska Skidskytteförbundet föreslår att införa luftgevärsskytte i samtliga ungdomsklasser. 

Övergången till detta föreslås ske med början av säsongen 2019/2020 genom en 

utfasningsprocedur enligt följande: 

2019/2020 För nybörjare + 10-11 skjuter samtliga med luftgevär. 

2020/2021 För nybörjare + 10-11 + 12-13 skjuter samtliga med luftgevär 

2021/2022 För nybörjare + 10-11 + 12-13 + 14-15 skjuter samtliga med luftgevär 

Detta innebär att säsongen 2021-2022 skjuter samtliga ungdomar med luftgevär och krutgevären 

är utfasade i ungdomsklasserna. 

Motion nr 2.  

Från SSSF Styrelse 


