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Välkomna till Motala 
 
 
 
I kommunen gläds vi åt att ännu ett riksomfattande 
arrangemang förläggs hos oss. Ni ska alla känna er 
hjärtligt välkomna! 
 
 
Vi hoppas att ni, utöver tävlandet, får tid att besöka några intressanta platser i centrum eller på 
landsbygden. Som exempel vill jag nämna Medevi Brunn, där finns bebyggelse sedan Urban 
Hjärnes tid, en vacker park och ett värdshus med bra mat. 
 
Vi har nordens största insjöbad, Varamobaden, med flera kilometer sandstrand. Kanske det är för 
kallt med ett dopp i april, och då har vi exempelvis flera muséer att välja på.  
Motormuséet i hamnen brukar vara uppskattat av alla åldrar. Där finns bland annat Kardemummas 
bil, en Rolls Royce, och kung Carl XVI Gustavs moped, en Puch Florida. 
 
Förr ljöd anropet i radio: Stockholm – Motala. Det anropet har sedan länge tystnat men radiotornen 
skjuter fortfarande upp i skyn, 120 meter! I det ena finns det möjlighet att få klättra upp till 120-
metersnivån, och då får man en fantastisk utsikt över staden och dess omgivningar. (Bokas genom 
Lasses turistservice 070-545 13 54) 
 
Mycket mera finns att se och uppleva. Vänd er gärna till Turistbyrån, som ligger i hamnen i 
bottenvåningen av Göta Kanals huvudkontor. Tel. 0141-22 52 54, mail turistbyran@motala.se 
 
 
 
Varmt välkomna! 
 
 
Nils-Ingvar Graan 
Kommunfullmäktiges ordförande 
 
 
 

Nils-Ingvar Graan, Kommun-
fullmäktiges ordförande, Motala 



Tävlingsorganisation 
 
Tävlingsledare  Anders Avhede 
Bitr. Tävlingsledare  Bo Ohlsson 
Tävlingssekreterare  Olle Wester 
Tävlingskassör  Inge Edman 
Banläggare   Karl-Magnus Magnusson, Örjan Walterhed 
Säkerhetschef   Anders Avhede 
Datorstöd   Bo Ohlsson, Erik Edstam 
Deltagarservice  Inge Edman 
Vapenkontroll   Norma 
Förläggningsansvarig  Elmer Jansson 
Press- och infoansvarig Josefine Karlsson 
Speaker   Cecilia Augustsson Edstam 
Tävlingsjury   Anslås tävlingsdagen 
 
Program och omfattning 
 
Lördag 18 april  Möjlighet till inskjutning på stora skjutbanan kl 12.00 – 17.00 
    Skyttarna markerar själva. Markörgrav saknas! 
    Väg till skjutbanan är markerad från samlingshallen. 
    Observera att tillträde till skjutfältet inte är tillåtet före tävlingsstart. 
 
Söndag 19 april  SM fältskjutning i kategorierna svenskt mästerskap, svenskt 
    veteranmästerskap och svenskt juniormästerskap enligt nedan. 
    Tävlingarna genomföres enligt Regelboken nationellt skytte,  
    utgåva 2009-2010. 
    Tävlingarna omfattar 8 stationer i samtliga mästerskap, ingen inskjut-
    ningsstation. Gemensam bana för samtliga mästerskap. 
    Varje patrull består av max 28 skyttar. Patrullväg ca 6 km. 
 
Individuell tävling 
 
Svenskt mästerskap  Öppet för alla skyttar anslutna till SvSF födda 1996 och tidigare. 
Svenskt veteranmästerskap Öppet för alla skyttar anslutna till SvSF födda 1953 och tidigare. 
Svenskt juniormästerskap Öppet för alla skyttar anslutna till SvSf födda 1989 – 1996 
 
Lagtävling 
 
SM förbundslag  Förbund får anmäla ett lag om sju skyttar oberoende av individuellt 
    mästerskapsdeltagande. Som lagresultat räknas de fem bästa. 
  
SM förbundslag, veteraner Förbund får anmäla ett lag om sju veteranskyttar.    
    Som lagresultat räknas de fem bästa. 
SM förbundslag, juniorer Förbund får anmäla ett lag om fem juniorskyttar. Som lagresultat  
    räknas de tre bästa. 
    Observera att skytt bara kan ingå i ett förbundslag. 
 
Föreningslag   Förening får, oberoende av individuellt mästerskapsdeltagande,  
    anmäla obegränsat antal tremannalag (mixade). Skytt får endast ingå i 
    ett lag. 
    Förening får ur klass juniorer anmäla obegränsat antal tvåmannalag. 
    Skytt får endast ingå i ett lag. 



Gevärsskyttekort /   Innehav av aktivitetskort och gevärsskyttekort är obligatoriskt för  
Aktivitetskort   start i SM. Kortnummer ska anges i anmälan. I samband med  
    vapenkontrollen ska gevärsskyttekortet uppvisas. 
    . 
Vägbeskrivning  Kvarns skjutfält beläget ca 40 km NV Linköping. Från E 4 /  
    Linköping tag väg 34 mot Motala, vid Borensberg väg 211 mot  
    Örebro. Från E 4 / Ödeshög tag väg 50 till Motala, därefter väg 34 mot 
    Borensberg samt väg 211 mot Örebro ca 10 km. Från E 18 / Örebro 
    tag väg 51, sedan väg 211 via Tjällmo.Se karta på sm.ostgotaskytt.se  
 
Information   Tävlingssekretariatet är öppet lördag 18.00 – 21-00. 
    Info-center är öppet lördag 12.00 – 21.00, söndag från 06.00  till 
    tävlingarnas slut. 
 
Priser    Prisceremoni på samlingsplatsen efter respektive tävlings slut. 
    Mästerskapsmedaljer, lagerkransar m  m enligt SvSF:s bestämmelser, 
    hederspriser enligt arrangörens bestämmelser. 
 
Vapenkontroll   Sker vid tävlingscentrum lördag  den 18 april 16.00 – 19.00  
    samt söndagen den 19 april från 06.00 fram till dess att sista patrull 
    lämnat tävlingscentrum. 
    Säkerhetsproppen ska medföras. 
    Stickprovskontroll sker vid sista stationen. 
    Vi erinrar om vapenlagens bestämmelser ang förvaring och tillsyn. 
     
Anmälan   Görs förbundsvis på bifogade anmälningsblanketter   
    senast fredag den 3 april. Skyttarna anmäls i startordning,  
    förbundslagskyttarna går ut först. 
     
 
 
 
 
 
 
    Upplysningar i denna fråga: bo.ohlsson@ostgotaskytt.se 
    tel 011-393117; 070-5459315 
 
Avgifter   Öppet och veteraner: 
    Individuellt 300:- kr / start, vari ingår dekal och busstransport 
    Förbundslag 350:- kr 
    Föreningslag 200:- kr 
 
    Juniorer: 
    Individuellt 150:- kr / start, vari ingår dekal och busstransport 
    Förbundslag 200:- kr 
    Föreningslag 100:- kr     
 
    Logi i logement, inkl frukost  100:- 
    Middag, lördag     65:- 
    Lunch, söndag      65:- 
     

Anmälan skall ske på elektronisk väg på adressen 
sm@ostgotaskytt.se 

Anmälningsblanketter kan hämtas på hemsidan 
sm.ostgotaskytt.se 



Efteranmälan:   Individuellt och föreningslag mot extra avgift om 100:- kr 
(i mån av plats)  anmäles per e-post sm@ostgotaskytt.se  absolut senast den 16/4. 
 
Ekonomi   Avgiftsredovisning sker på bifogat sammandrag förbundsvis samtidigt 
    med anmälan. Inbetalning av alla avgifter sker till pg 3 53 94 -6 eller 
    bg 5744-6726, Östergötlands Skytteförbund. Märk inbetalningskortet 
    med ”Fält-SM 2009”. 
    Samtliga avgifter ska vara arrangören tillhanda senast den 3 april. 
 
Startlistor   Kan hämtas från vår hemsida http://sm.ostgotaskytt.se från och med 
    fredagen den 10 april. 
    Veteranerna inleder ca 07.00. Erhållna skjuttider kan inte ändras. 
 
Logi    Logi kan erbjudas för ett stort antal deltagare i logement på  
    Stridsskolan i Kvarn. Denna logi bokas vid anmälan. Plåtskåp  
    disponeras, hänglås skall medföras. Tänk på förvaringsbestämmelser 
    med krav på delat vapen. Förläggningen kan tillträdas lördag 12.00. 
    Övriga logialternativ i närområdet finns angivna längre fram i denna
    inbjudan.  
 
Servering   Militärrestaurangen på Kvarn kan erbjuda middag på lördagen kl 
    17.00 – 18.00 samt frukost 06.00 – 09.00 och lunch 13.00 – 17.00     
    på söndagen. 
    Matkuponger bokas vid anmälan samt utlämnas vid Info-center. 
    Kaffeservering med kioskvaror m m finns att tillgå i stora samlings- 
    hallen hela söndagen. 
    Vid sista skjutstationen finns försäljning av kaffe, korv m m. 
    Efter 4:e stn erhålls bulle, frukt, saft och vatten. 
 
Parkering   För deltagarnas fordon finns parkeringsplatser intill stora samlings-
    hallen. Husvagnar kan ej erbjudas plats på Kvarn!  
 
Dekal    Tävlingarnas dekal tilldelas alla deltagare och avhämtas av lagledare 
    tillsammans med matkuponger m m i Infocentret från lördag kl 12.00. 
 
Resultatservice  Sker löpande i samlingshallen och på tävlingarnas hemsida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



LOGIALTERNATIV I MOTALA / BORENSBERG / TJÄLLMO 
 
Här nedan finns några logialternativ inte så långt från skjutfältet i Kvarn. Boka i tid, ange att det 
gäller fältskytte-SM. 
Alla priser gäller inkl frukost och moms. 
 
BEST WESTERN MOTALA STATT   Tel 0141-216400 
        E-post info@motalastatt.se  
Avstånd till Kvarn : Ca 25 km 
Enkelrum: 995:-  Dubbelrum: 1195:-   
 
BEST WESTERN HOTELL M MOTALA  Tel 0141-216660 
        E-post info@hotelm.se  
Avstånd till Kvarn: Ca 25 km 
Enkelrum: 850:- Dubbelrum: 1065:-   
 
PARK HOTELL  MOTALA   Tel 0141-53500 
        E-post info@park-hotell.se  
Avstånd till Kvarn: Ca 25 km 
Enkelrum: 645:- Dubbelrum: 795:- Trebäddsrum (wc/d i korr): 745:-  Extrasäng: 150:- 
 
GÖTA HOTELL  BORENSBERG  Tel 0141-40060 
        E-post info@gotahotell.se  
Avstånd till Kvarn: Ca 10 km 
Enkelrum: 695:- - 895:- Dubbelrum:800:- - 1200:- ( några med wc/d i korr) 
 
GÄSTGIFVAREGÅRDEN  TJÄLLMO  Tel 0141 – 40060 
        E-post info@gotahotell.se  
Avstånd till Kvarn: Ca 10 km 
Enkelrum: 850:- Dubbelrum: 990:- 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
VATTENFALLS KURSGÅRD VID NÄS, BORENSBERG Tel 0141 - 41474 
 
Avstånd till Kvarn: Ca 10 km  Antal bäddar: 38 
Dubbelrum (19 st):   1300:-   
 
I övrigt hänvisas till olika hotell i Linköping, ca 40 km från Kvarn. 
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

 
Fler övernattningsalternativ 

 
Torpa Gård 

 
kurs – konferens – event 

 
www.torparacing.com 

 
 


