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Premiär 1 december för Mästerskytten
Svenska skyttesportförbundet har producerat en egen version av
Mästarnas Mästare - premiär på YouTube den 1 december.
Mästerskytten är en ny Youtube-serie i fem avsnitt där sex av Sveriges främsta sportskyttar
tävlar mot varandra i olika skyttediscipliner inom skyttesportens fyra huvudgrenar; gevär,
pistol, lerduva och viltmål. Deltagarna tilldelas poäng efter sin placering i varje
tävlingsmoment och de två skyttar som totalt samlar ihop flest poäng i de fyra grenarna
går till final. De tävlande deltagarna är lerduveskyttarna Nathalie Larsson och Rebecka
Bergkvist, viltmålsskytten Emil Martinsson, gevärsskyttarna Karl Olsson och Elin Åhlin samt
pistolskytten Morgan Johansson Cropper. En synnerligen välmeriterad samling skyttar
som tillsammans har en ansenlig mängd VM- och EM-medaljer och SM-guld. Några av
deltagarna har även världsrekord och OS-finaler på sina CV:n.

”Trots alla dessa framgångar är det få utanför skyttesfären som är bekanta med dessa
svenska idrottsprofiler, men vår ambition och förhoppning är att Mästerskytten ska kunna
ändra lite på det”, säger Richard Gardt, kommunikationsansvarig på Svenska
Skyttesportförbundet som ligger bakom produktionen.
”Mästerskytten är en flört med SVT:s populära program Mästarnas Mästare fast syftet med
vår version är att visa upp och marknadsföra skyttesporten och våra skickliga utövare i ett
spännande och underhållande format”, förklarar Richard Gardt.
Det första avsnittet av Mästerskytten har premiär på Svenska Skyttesportförbundets
YouTube-kanal den 1 december
För mer info:
Richard Gardt
Kommunikationsansvarig
Svenska Skyttesportförbundet
+46 72 454 39 67
richard.gardt@skyttesport.se

Deltagare:

Rebecka Bergkvist

Lerduva/Sporting
FITASC Sporting VM-guld 2016, VM-silver 2017 och 2018
15 SM-guld fördelat över de tre olika Sportingdisciplinerna.

Nathalie Larsson

Lerduva/Skeet
EM-guld 2005 och 2009
EM-silver 2008
4:a på OS i Peking 2008
10 SM guld

Emil Martinsson

Viltmål/Running Target
Flerfaldig världsmästare och Europamästare
både individuellt och i lag på 10m samt 50 m.
4:a på OS i Aten 2004
Över 100 SM-guld

Morgan Johansson
Pistol
Nordisk Mästare i både fri och luft
Flera SM-guld i fri och luft.

Elin Åhlin

Gevär
VM silver och brons 3x40
VM guld lag 60 ligg
EM guld 60 ligg
EM guld lag 60 ligg
2 EM silver mixed team
EM brons lag 60 ligg & 3x40
SM medaljer (guld/silver/brons) 60 ligg & 3x40

Karl Olsson
Gevär
VM-silver 2018, EM-silver 2019,
EM-guld lag 2019, världsrekord 2019
Flertalet SM-guld

