
Information J/H Cup 5 Åsarna 23/2 2023 Sprint 

  
Lagledarmöte 17.15 – Emma Helgesson deltar. 

Klasser P/F Nybörjare, P/F 10-11, P/F 12-13, P/F 14-15, H/D 16-22. 

Samling på skjutvallen  17.00 

Inskjutning  17.30-18.30 

Första start  18.45 

 

Ansvarsområden  
Nummerlappar Sara Kålen 
Vapenkontroll  Joakim Kålen 

Märkning av vapen om aktuellt Sara Kålen 

Ansvarig vid start och mål Joakim Kålen och Håkan Bryngelsson 

Visning av spår Kent-Ove Lind och Tomas Tänglander 

Ammunition  och kikare Emma Helgesson 

Vapentekniker Mattias Grahn  

 

Inskjutningsschema 
Hans Nordell Anna Rahm Johan Bragde Mattias Grahn Ola Kereby Ingemar 

Jonsson 
Håkan 
Blidberg 

Emma 
Helgesson 

Fredrik 
Sätter / 
Johan Seger 

Ebba Egirell Oscar Nilsson Axel Norrman Oliver 
Richardsson 

Frida Grahn  Tuva 
Richardsson 

Kalle 
Helgesson 

Anton Seger 

 Noah Adamson Viktor Björk Aron 
Lundqvist 

Kerstin Kereby Alice 
Kindmalm 

Alvina 
Millestu 

Elsa 
Tänglander 

Axel Seger 

Arvid Eklund Juni Kålen Sixten Bragde Stella Nordell Märta Rahm Alfred Kereby Melker 
Israelsson 

Filip 
Berglund 

Klara Sätter 

Alice Nordell Molly Östman Lotta 
Helgesson 

Elna Vestlin Agnes Alverlind Arvid Grahn Mattis 
Halvarsson 

Gustav 
Norrman 

Frida 
Eriksson 

Ellen Kindmalm  Elina Lind Nelly 
Mårtensson 

Alva 
Tänglander 

Ella Mehner Melker 
Jonsson 

Erik Blidberg Hugo 
Kålen? 

Filip 
Ragnvaldsson 

 

 

Viktig information för alla föräldrar  
Coachning och ledaransvar 

Inskjutningsledare 

Ingen ompappning kommer ske under inskjutning, så räkna med en prick/aktiv. 

Inskjutningsledare ansvarar för att de åkare man skjuter in med har uppföljning av någon under loppet, 

vilket innebär att de ledare som inte har någon aktiv ute på banan måste hjälpa andra ledare med 

bevakning i kikare, skruvning etc.  Kom ihåg att de yngre åkarnas vapen skall läggas ut och tas in, att 

magasin skall fyllas på och sättas i vapenställ tillsammans med ev stöd och extraskott!  

ALLA AKTIVA SKA HA EN PERSON SOM ANSVARAR FÖR DEM UNDER HELA DERAS TÄVLINGSLOPP  

För åkare till och med H/D 14-15 skruvar vi ledare deras dioptrar mellan första och andra skjutningen, om 

inte annat bestämts med den aktive. Huvudansvariga tränare i respektive träningsgruppen ansvarar för att 

den aktives vapen, magasin och eventuellt stöd i god tid kommer till tävlingsplatsen och tillbaka till 

vapenkasunen.  



Inskjutningsledare ansvarar för att utvärdering sker med den aktive efter loppet och att denne får minst en 

positiv sak att ta med!   

Nummerlappar 

Hämtar nummerlappar i sekretariatet. Har ansvar över att den aktive får rätt nummerlapp. Om möjligt 

hjälpa den aktive med nummerlappen.  

Tänk på att ni ansvarar för alla Tullus-ungdomar och inte bara er grupp!  

Märkning av vapen 

Ingen märkning av vapen kommer att ske. 

Visning av spår 

Har ansvar över att den aktive vet hur långt och på vilken bana den skall åka. Stötta i uppvärmning och 

peppa. 

Tänk på att ni ansvarar för alla Tullus-ungdomar och inte bara de i er grupp! 

Start 

Ansvarar för att den aktive är vid start i tid, får på sig chip och är uppvärmd och peppad.  

Tänk på att ni ansvarar för alla Tullus-ungdomar och inte bara de i er grupp! 

Mål 

Tar emot i mål, kontrollerar att nummerlapp och chip överlämnas till arrangören, ger feedback! 

Tänk på att ni ansvarar för alla Tullus-ungdomar och inte bara de i er grupp! 

Ammunition 

Ansvarar för att vi har rätt sort och mängd ammunition till alla tävlande. Alla ungdomar skjuter med SK 

ammunition. Juniorer ansvarar själva för att ta med ammunition. 

Vapenkontroll 

Ansvarar för att vapen med slutsiffra 3 kontrolleras och godkänns. Ansvarar för att verktygslådan finns på 

tävlingsplatsen.  

Vallning  

Alla aktiva sköter vallningen själva!  

Föräldrar som inte är tilldelad arbetsuppgift hejar på och hjälper till där det behövs. 
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