
 
 

Vår aktivitetstävling Kom till skott är tillbaka i Skyttesportappen.  
Tävlingen startar den 20 april och pågår fram till och med 31 maj.  
 
Det enda som krävs för att vara med är ett medlemskap i en SvSF-ansluten skytteförening 

samt Skyttesportappen installerad i din mobiltelefon. Du registrerar/anmäler ditt lag direkt i 
Skyttesportappen. Klicka här för info om hur du anmäler ditt lag och tävlingsregler .  
Vårens upplaga av Kom till skott presenteras av Lapua som också är med och sponsrar med 
fina priser.  
 
Ladda hem appen på App Store: 

Skytteportappen för iPhone  
Ladda hem appen på Google Play: 
Skyttesportappen för Android  
 
I höstens premiärupplaga deltog 124 lag från 109 föreningar. Sammanlagt var det 368 

skyttar med i höstens tävling som tillsammans sköt 246.970 skott! Återstår att se om vi 
kommer upp i samma höga siffror och deltagarantal nu i vårens upplaga med tanke på 

Coronapandemins komplikationer, men faktum är att Kom till skott är en idealisk 
tävlingsform under rådande omständigheter eftersom man inte behöver träffas rent fysiskt 
för att kunna tävla ihop med sina klubbkamrater och mot andra föreningar runt om i hela 
landet. Kom till Skott är 100% Coronasäkert!  
 
Nyheter i Kom till skott våren 2020:  
• Välj mellan tre olika individuella nivåer: nybörjare, medel eller pro. Ni kan ha blandade 

nivåer men ändå tävla i samma lag.  
• Lagkaptenen kan skriva och lägga till en presentation om ert lag.  
• På rankinglistan kan du klicka på ett lag och se utökad statistik om laget och dess skyttar.  
• Lapua är huvudsponsor och utlovar exklusiva priser. Dessutom priser från Scandinavian 
Safe och Svenska Skyttesportförbundets snygga profilprodukter. 
 

Priser som tillfaller föreningen 

1:a - 3:e pris: 2000 skott av valfri ammunitionstyp från Lapuas ammunitionssortiment.  
4:e pris: En brandsäker box från Scandinavian Safe (värde 995 kr) 
 
Priser som tillfaller skyttarna i laget 
1-2 pris: Profilprodukter från Lapua 
3-8 pris: Profilprodukter från Svenska Skyttesportförbundet 

 
 
För mer info:  
Instruktioner och tävlingsregler Kom till Skott  

Gå till Skyttesport.se... 
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Telefon: 08-699 63 70 
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