INBJUDAN
Svenskt Mästerskap
Fältskytte gevär
Boden, Norrbotten
9 april 2007

- mitt i prick

Välkommen till Boden
Idrott har genom åren haft stor betydelse för Boden. Samarbetet med försvaret har betytt
mycket och gett fina förutsättningar för idrottsutövare. Även om resultaten inte alltid går
Bodens väg och framgångarna varierar mellan skilda år så ligger vi väl framme inom flera
idrotter. Som exempel ger innebandy för damer i IBK Boden och fotbollen inom Bodens BK
många positiva upplevelser. Det finns även en stor bredd inom ungdomsidrottens olika grenar.
Boden har en lång idrottstradition med stora ideella arbetsinsatser.
Därför känns det extra roligt att få hälsa er välkomna till nya nationella mästerskap i Boden,
SM i fältskytte för gevär. Jag gör det tryggt förvissad om att ni kommer att få fina tävlingar.
Tidigare skyttetävlingar har visat att Boden är en stark arrangörsstad även i den här
idrottsgrenen.
Upplev Boden
När ni kommer för att delta i en viktig tävling är det naturligt att fokus ligger på den. Därför
vill jag understryka att Boden är så mycket mer än själva tävlingen. Ni har fördelen att
komma hit under den tid på året när ljuset börjar återvända och dagarna kan vara gnistrande
vita. Ta vara på det och besök det fina som finns att se i Boden och dess närhet. Många
turister kommer från när och fjärran för att uppleva Bodens fördelar; närhet, god service och
fina turistattraktioner i direkt anslutning till centrum.
Som vanligt händer det mycket i Boden även 2007. Lättast följer ni det genom att besöka
Bodens webbplats www.boden.se. Där finns även länkar till annat som ni behöver inför och
under er vistelse i Boden.
Varmt välkomna
Olle Lindström
Kommunstyrelsens ordförande

Välkommen till SM fältskytte -07
Norrbottens ungdoms- och skytteförbund hälsar alla varmt välkommen till SM i fältskytte
2007-04-09 i Boden.
Tävlingarna genomföres på Bodens södra skjutfält. Tävlingscentrum är på I 19
(Exercishuset). Vägvisning från kasernvakten.
Ni skyttar står i centrum för våra ansträngningar att skapa rättvisa tävlingar och gynnsamma
förutsättningar för ert deltagande. Vi hoppas också att ni har möjligheten att uppleva Boden i
övrigt.
Vi är stolta över att arrangera denna tävling och hoppas att vi kan svara upp mot
förväntningarna.
Varmt välkomna.

Harry Thornéus
Förbundsordförande

TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsledare:
Bitr tävlingsledare:
Information:
Banläggare:
Säkerhetsansvarig:
Tävlingssekreterare:
Tävlingskassör:
Sekretariat:
Prisansvarig:
Speaker:
Logistik:
Transporter:
Vapenkontroll:
Hemsida:
FSR/UO repr:
Jury:

Harry Thorneus
Torgny Lindfors
Stig Lindberg
Rune Utterström/Torgny Lindfors
SSO L-E Kemlén/Torgny Lindfors
Kent Isacsson
Carina Martinsson
Kent Isacsson/Roger Andersson
Sture Nilsson
Klas Gustavsson
Göran Ahlman/Melvin Karlsson
Görgen Lundgren
Lennart Häggström
Kennet Engberg
Lennart Broman
Anslås tävlingsdagen

Information finns på hemsidan: http://www.faltsm2007.pskf.se/

Tävlingarnas omfattning
Svenskt Mästerskap gevär Fält för seniorer över 8 stationer varav 2 skjuts i knä.
Svenskt Mästerskap gevär Fält för veteraner över 8 stationer varav 1 skjuts i knä.
Svenskt Mästerskap gevär Fält för juniorer över 8 stationer varav 1 skjuts i knä.

Tävlingsinformation
Fältskjutning gevär: Svenskt mästerskap genomförs enligt regelbok nationellt skytte
senaste utgåvan. Tävlingen omfattar inskjutningsmål och 8 skjutstationer. 28-mannapatruller.
Promenad i grova skodon utefter en bana ca 3800 meter.

Individuellt:
Varje förbund tilldelas:
- I seniormästerskapet: Öppet SM.
- I veteranmästerskapet: Öppet SM.
- Juniormästerskapet: Öppet SM. för skyttar som under året fyller högst 20 år.
(OBS! Ingen RM-klass.)

Förbundslagtävling:
- Seniorer: Förbund får anmäla ett lag om sju skyttar. Som lagresultat räknas de fem bästa.
- Veteraner: Förbund får anmäla ett lag om sju skyttar. Som lagresultat räknas de fem
bästa.
- Juniorer: Förbund får anmäla ett lag om fem skyttar. Som lagresultat räknas de tre bästa.

Föreningslagtävling: Förening får i klass seniorer och veteraner anmäla obegränsat
antal tremannalag. Skytt får endast ingå i ett lag.
Förening får i klass juniorer anmäla obegränsat antal tvåmannalag. Skytt får endast ingå i ett
lag.

Åldersgränser: Svenskt juniormästerskap är öppet för tävlande som under året fyller
högst 20 och lägst 13 år (födda 1987 - 1994)

Gevärsskyttekort är obligatoriskt och kortnummer skall anges på anmälan. I samband
med vapenkontrollen skall gevärsskyttekortet uppvisas.

Pris- och medaljutdelning: Pris- och medaljutdelning sker direkt efter tävlingens
avslutning.

Lagledarträff: En representant per skytteförbund inbjuds till genomgång söndag 8 april kl.
20.00 i Exercishuset, I 19. Meddela infoansvarig i förväg.

Anmälan: Görs förbundsvis på bifogad anmälningsblankett senast den 23 mars till: Stig
Lindberg, Kvistvägen 6, 961 44 Boden, e-mail: stig.r.lindberg@telia.com, tel. 0921-65852.
Startavgifter: Seniorer och veteraner; Individuellt 200:-/start, Förbundslag 300:- samt
Föreningslag 150:-/lag.
Juniorer; Individuellt 150:-/start, Förbundslag 200:- samt Föreningslag 100:-/lag.
Efteranmälan: Individuellt och föreningslag mot en extra avgift av 50:- skickas till Roger
Andersson e-mail roger@noab.nu senast 8 april.

Ekonomi: Avgiftsredovisning sker på bifogat sammandrag förbundsvis samtidigt med
anmälan. Inbetalning till postgiro 169 85 93-9 ”BD U-förbund SM 2007” skall vara
arrangören tillhanda senast den 26 mars.
Startlista: Hämtas på vår hemsida, http://www.faltsm2007.pskf.se/ , from. 30 mars.

Förplägnad.
MR TRE KRONOR, I 19 öppet tävlingsdagen. Intresseanmälan måltider antecknas på
medsänd bilaga. Enklare servering kommer att finnas vid tävlingscentrum.
Förtäring i form av saft med bröd bjuds på efter fyra skjutstationer, samt försäljning i form av
korv med bröd och läsk för 20:- efter sista skjutstation.

Boende.
Sker genom egen försorg. Vissa hotell erbjuder ”Påskpris”.
Hotell Bodensia
0921-17710
Hotell Nivå
0921-55860
Bodens Vandrarhem
0921-13335
Winternet
0921-75940
Ett begränsat antal husvagnsplatser med elstolpe kan erbjudas i anslutning till
sanitetsanläggning ca 3 km från tävlingscentrum.

Transporter.
Arrangören tillhandahåller transporter mellan Excercishuset I 19 och fältskjutningen.

Vapenkontroll. Sker vid tävlingscentrum på I 19 söndag den 8 apr. 17:00 – 20:00 samt
måndagen den 9 apr. 06:00 – till sista patrull lämnar TC.
Kommer dessutom att göras stickprovsvis efter målgång. (Tre skyttar ur varje patrull kommer
att kontrolleras).

Vapenservice. Vid tävlingscentrum tävlingsdagen.
Information.
Information om skjutlag/patruller lämnas av:
Roger Andersson tel. 070-508 84 27, e-mail roger@noab.nu
Kennet Engberg tel. 070-591 83 18, e-mail kennet.engberg@pskf.se
Kent Isacsson tel. 0921-51883, e-mail kentisacsson@telia.com
Övrig information lämnas av:
Harry Thorneús tel. 070-690 85 22
Torgny Lindfors tel. 070-656 66 68

Mobiltelefonsamtal på fältskytteslingan är icke tillåtna.

Karta över I 19 (Norrbottens Regemente)

Bilagor
2007 Anmälan SM Fält
2007 Anmälan måltider mm
2007 Sammanställn kostn SM
Föranmälan till Påskrallyt kommer att läggas in på SM-sidan i närtid.
(OBS! Ingår ej i SM.)

Anmälningslista för SM Fält 2007 i Boden.
OBS!! Lista skyttar vet/sen/jun samt inbördes startordning.

Från:

Förbundsbokstav:

Adress:

Postnr:

Kontaktpers:

E-postadress:

Telefon:

Mobiltelefon:

Namn

Avg., sen/vet 200 x

Förening

Avg., jun 150 x

Postort:

G-kort

V-

Klass

Förbundslag

Fören.lag nr

Nr

skytt

S/V/J

S

S

V

J

Fblag, sen/vet 300 x

Fblag, jun 200 x

Förenlag, sen/vet 150 x

Förenlag, jun 100 x
Summa:

Anmälan SM Fält 2007

V

kr

J

INTRESSEANMÄLAN
AVSEENDE

-

Behov av måltider
Behov av uppställningsplats av husvagn

Förening:
Adress:

Kontaktperson:

Tel:

Mobiltel:

1. Måltider
Kostnad för måltider betalas i samband med förtäring.
Dag
Frukost
35 kr/pers*
Ange antal
Månd 9 apr
* Med reservation för eventuella prishöjningar.

Middag
50 kr/pers*
Ange antal

2. Behov av uppställningsplats för husvagn (Ej elstolpe)
Föreligger behov av kostnadsfri uppställningsplats för husvagn. Ange nedan.
Uppställningsplats för
Behövs under tiden

husvagn/husvagnar (Ange antal)
(Ange tidpunkt)

Denna blankett skall insändas med övriga blanketter före 2007-03-23

Anmälan måltider mm

Avgiftssammanställning SM 2007 i Boden

Från:
Individuella avgifter
Fältskjutning Gevär seniorer
Fältskjutning Gevär veteraner
Fältskjutning Gevär juniorer

st á 200:st á 200:st á 150:Summa individuella avgifter:

::::-

Lagavgifter
Förbundslag seniorer/veteraner
Förbundslag juniorer

st á 300:st á 200:-

::-

Föreningslag seniorer/veteraner
Föreningslag juniorer

st á 125:st á 100:-

::-

Summa lagavgifter:

:-

Måltider
Anmäl vid kost för allergiker här. Typ och antal.

Dekaler
Totalt antal dekaler

st á 10:Summa dekaler:
Total summa insättes på postgiro 169 85 93-9:

Denna blankett skall insändas med övriga blanketter före 2007-03-23

Sammanställn kostn SM

:::-

Hemvärnet
- Nationella skyddsstyrkorna

Du behövs!

Telefon 0921-348484
http://www.hemvarnssoldat.nu

