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Tävlingen omfattar 
 

Lördag 26/9 
 

Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna KL 15 och KL 17 
Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna GL 15 och GL 17 
 
Söndag 27/9 
Svenskt skolmästerskap, fältskjutning korthåll för klasserna KF 15 och KF 17 
 
Svenskt skolmästerskap, figurfältskjutning 6,5 för klasserna GF 15 och GF 17 
 
 

Representanter 
 

Skolskyttefrämjandet  Leif Törnqvist 
 
Svenska Skyttesportförbundet Margareta Ekberg-Emilsson 
   Hans Drugge 
 
Tävlingsorganisation 
Tävlingsledare  Jan Nilsson 
 
Bitr. tävlingsledare  Bo Lidholm 
 
Tävlingssekreterare  Peter Ekström 
 
Tävlingskassör  Hans Sundén 
 
Sekretariat/Deltagarservice Peter Ekström 
  
Grenledare korthåll bana   Lars-Erik Enqvist 
 
Grenledare, gevär bana   Niklas Halling 
 
Grenledare, korthåll fält  Sören Andersson 
   Göran Hägg    
 
Grenledare, gevär fält  Martin Smedenborn 
   Bo Lidholm 
 
Föreningar inom Eskilstuna och Strängnäs-Mariefreds skyttekretsar är huvudansvariga för 
tävlingarna 
 
 
 
 
 
 
 



Allmän information 
 
Anmälan 
Anmälan skall vara eget ungdomsskytteförbund tillhanda SENAST 22 /8. Alla avgifter sätts 
in på eget ungdomsskytteförbunds postgiro i samband med anmälan. 
Märk talongen med "Skol-SM 2009" . 
 
Ungdomsskytteförbunden sammanställer och vidarebefordrar anmälningarna till 
Södermanlands ungdomsskytteförbund c/o Peter Ekström, Hällbergavägen 22, 635 19 
Eskilstuna 
Tfn 016-243 31, 070-657 33 07 
Fax 016 – 243 31 
e-postadress: skolsm2009@telia.com 
 
Avgifter 
Gevär 6,5 bana och fält    80 kr 
Korthåll bana  80 kr 
Korthåll fält   80 kr 
Samtliga lagtävlingar  80 kr 
Tävlingsdekal  20 kr 
T-shirt                      100 kr 
Lunch (Tävlingscentrum)  65 kr 
 
Samtliga avgifter från Uskfb sätts in på Eskilstuna skyttekrets plusgiro 14 50 79 - 0 
senast 29/8 2009. 
 
Märk talongen med "Skol-SM 2009". 
 

Den som inte betalt sina avgifter får inte delta! 
 

Förläggning 
 
Nedan redovisas några alternativ som ni får boka själv: 
STF Vandrarhem 
016 – 51 30 80 
SVIF Vandrarhem 
016 – 241 50 
Turistbyrån 
016 - 710 70 00 
 
OBS!! Ingen camping eller uppställning av husvagnar/husbilar vid skjutbanan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Transporter 
Fältskyttar gevär 6,5 transporteras från skyttecentrum genom arrangörens försorg till 
startplats. 
Busstider kommer att finnas i infodisken vid skyttecentrum. 
 
Parkering 
Parkering på anvisad parkering vid Hugelsta Skyttecentrum 
 
Måltider 
Lunch serveras vid tävlingscentrum. 
Öppettider anslås. 
Meddela speciellt kostbehov vid anmälan. 
 
Information 
Under tävlingsdagarna vid infodisken på Hugelsta skyttecentrum. 
Innan tävlingen kan information hämtas på http://www.dskytte.se 
Där finns anmälningsblankett med beräkning att hämta 
 
Förfrågningar 
Peter Ekström tfn 070-657 33 07 
 
Lagledarinfo 
INGEN lagledarträff kommer att anordnas. 
Lagledarinformation delas ut i samband med förbundshämtningen vid infodisken på Hugelsta 
skyttecentrum från under följande tider  
Fredag 16:00-22:00 och 7:00-15:00 bägge tävlingsdagarna 
. 
Prisutdelning 
Prisutdelning för lördagens tävlingar kommer att genomföras i MunktellArenan kl.18:00 
Prisutdelningen för söndagens tävlingar sker vid Hugelsta skyttecentrum direkt efter 
tävlingarnas slut. 
 
Allmänna bestämmelser 
Deltagare 
Tävlingarna är öppna för elever som under 2009 fyller högst 17 år (1992) och lägst 12 år 
(född 1997) och är fulltidsstuderande under tävlingsårets hösttermin. 
 
Skol SM är en rikstävling. Det innebär att deltagare självständigt skall kunna genomföra 
tävlingen och behärska för tävlingen nödvändiga moment. 
 
Samtliga deltagare som tävlar i klass 17 år skall på anmälningslistorna uppge 
gevärsskyttekortsnummer.  
 
Samtliga deltagare som har fyllt 15 år skall på anmälningslistorna uppge 
aktivitetskortsnummer.  
 
Samtliga deltagare skall fylla i födelseår i avsedd ruta på anmälningslistorna. 
 
Skyttar i klass 15 har rätt att skjuta med stöd. 
 



Ledare 
Varje ungdomsskytteförbund skall samtidigt med anmälan ange vem som är ansvarig 
närvarande ledare (från ankomst till avresa). 
 
Infodisk 
Infodisken vid Hugelsta skyttecentrum är öppen 16:00-22:00 på fredagen och 7:00-15:00 båda 
tävlingsdagarna. Där sker all utdelning av matkuponger, t-shirts, dekaler och övrig 
information. 
Utdelningen sker förbundsvis. 
Telefonnummer infodisken: 070 – 657 33 07 
. 
Skjutplatser 
All banskjutning genomförs på Hugelsta skyttecentrum. 
300 m tävlingen skjuts på 25 st ställ (elektronik) och 50 m tävlingen på 50 st ställ (elektronik). 
 
Fältskjutning gevär 6,5 genomförs som figurfältskjutning i terräng. 
Busstransport genom arrangörens försorg.  
Ange på anmälningsblanketten hur många platser i bussen ni behöver. (Detta gäller 
antalet skyttar, ledare och supportrar) 
 
Korthållsfältskjutningen genomförs i anslutning till skyttecentrum. 
 
Vapen 
Förvaring av vapen genom egen försorg. 
Vapenkontroll genomförs på samtliga vapen före tävlingen samt som stickprovskontroll efter 
varje skjutlag/patrull. 
Säkerhetspropp är obligatorisk. 
 
Vapenkontroll sker enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte 2009/2010. 
 
Öppettider vapenkontroll, på Hugelsta skyttecentrum 
Fredag  16:00-20:00 
Lördag  från kl. 07:00 
Söndag  från kl. 07:00 
 
Mobiltelefoner 
Samtal i mobiltelefon är förbjudet i skjuthallarna samt under hela fältskyttestigen. 
Mobiltelefoner skall vara avstängda i skjuthallarna. 
 
Kikare 
Kikare får inte användas vid korthållsfältskjutning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tävlingsbestämmelser 
 
Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet och Svenska Skytte-
sportförbundet 
 

Svenskt mästerskap för skolungdom 
Individuellt 
Tävlingarna omfattar mästerskap i korthåll ban- och fältskjutning samt gevär 6,5 i 
ban- och figurfältskjutning. 
 
Hederspriser 
Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandets silver- och tennpriser. Hederspris utgår till ca en 
fjärdedel av deltagarna i respektive disciplin och klass. Hederspriserna baseras i banskjutning 
på grundomgången och i fältskjutningen på samtliga sex stationer. 
 
Mästerskapsmedaljer 
I mästerskapstävlingarna utdelas Skolskyttefrämjandets jetong i guld, silver samt brons. 
Placering fyra till tio erhåller plakett i brons. 
 
Lagtävlingar och vandringspriser 
Segrande skola får inteckning i vandringspris samt plakett monterad på träplatta. 
Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets plakett i guld, silver resp. 
brons. 
För att få inteckning i vandringspris krävs att minst tre lag deltar i respektive lagtävling. 
Resultaten i lagtävlingarna i banskjutning baseras på grundomgången. I fältskjutning 
räknas alla sex stationerna. 
 
Lagsammansättning 
Lagen består av två föranmälda skyttar från samma skola och skjutklass. En reserv 
får föranmälas. Skolan äger rätt att ställa upp med obegränsat antal lag. 
Elev vid skyttegymnasium får inte delta i lagtävlingen. 
 

Skjutprogram 
Banskjutning korthåll 
Korthåll liggande med stöd för klass KL15 och utan stöd för KL17 
Grundomgång 
Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, därefter 20 skott liggande 
under en tid av 16 minuter. Efter provskotten skall endast det antal tävlingsskott som 
åtgår i omgången finnas inom räckhåll för skytten. 
 
Final (en per klass) 
Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt 
skyttar med samma poäng som 20:e skytt, dock max 30 st. Särskiljning enligt 
Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte 2009/2010. Obegränsat antal provskott  
under en tid av 4 minuter, därefter 5 skott liggande under en tid av 4 minuter följt av 5 
enkelskott liggande under en tid av 30 sekunder per skott. 
Ledarhjälp är endast tillåten under provskott. 
 
 
 



Skjutprogram 
 

Banskjutning gevär 6,5 
Gevär 6,5 (300 m) liggande med stöd för klass GL15 och utan stöd för klass GL17 
Grundomgång 
5 provskott under en tid av 3 minuter, därefter fyra femskottserier under 
en tid av 2,5 minuter per serie. 
 
Final (en final per klass) 
Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt 
skyttar med samma poäng som 20:e skytt, dock max 25 st eller banans kapacitet. 
Särskiljning enligt Gevärssektionen Regelbok Nationellt Skytte 2009/2010. 
3 provskott under en tid av 2 minuter, därefter en femskottserie under en tid av 2,5 minuter 
följt av 5 enkelskott under en tid av 30 sekunder per skott. 
Ledarhjälp är endast tillåten under provskott. 
 
Figurfältskytte gevär 6,5 
Fältskytte för klass GF15 (stöd får användas) och GF17 
Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer. Skjutställningen är liggande 
på samtliga stationer. Mål och avstånd är kända (tillkännages i samband med starttider) samt 
på hemsidan. 
Sex skott per station. 
Särskiljning genom innerfigur på samtliga mål. 
Ledarhjälp är tillåten 1 minut vid haltpålen (målet synligt). Ledare får inte följa med 
till skjutplatsen. 
 
Fältskytte korthåll 
Fältskytte för klass KF15 (stöd får användas) och KF17 
Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer. 
Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Sex skott per station. Skjutavstånden 
kommer inte att vara längre än de i regelboken angivna maximala avstånden. 
Ledarhjälp 
Ledare får stanna vid en första haltpåle. Skyttarna fortsätter fram till en andra haltpåle där de 
blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet (t.ex. figur C7 mellan 45 och 60 
m). Skyttarna ges tid att justera gevären. 
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Anmälan till Skol-SM 2009 - 26 - 27 september i Eskilstuna Grenar3 Lagtävling4

Summa avgifter anmälan

Observera att alla deltagare måste vara födda 1992-1997

Namn Skola Född år F1/F2 KF1/KF2

Vänster-
skyttKh-fält 6,5-fält B1/B2 K1/K250 m 300 m

Förklaringar: 1) Ange nr för alla i klass 17 2) Ange nr för samtliga deltagare som är födda 1994 eller tidigare
3) Ange klass 15 eller 17 (man får inte tävla i båda grenarna i fältskytte) 

4) Skriv siffran 1 för lag nummer 1, 2 för lag 2 osv (deltagande i lagtävling 1 eller 2 bestäms av klassen under Grenar)



Beställning av lunch, T-shirt och dekaler

Antal lördag Antal söndag 0

Lunch

Ev specialkost antecknas nedan

Antal 

T-shirt

Ange storlekar 
 S 
M
L

XL
XXL

Antal 
Dekal

Anmälan till Skol-SM 2009 - 26 - 27 september i Eskilstuna

Summa kostnad lunch

Summa kostnad T-shirt

Summa kostnad T-shirt

Totalt belopp att betala



Anmälan från Ungdomsskytteförbund/Skyttesportförbund

Kontaktperson

Adress

Postnummer

E-mail adress

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

Ansvarig ledare tävlingsdagarna (skall anges)

Namn

E-mail adress

Mobiltelefonnummer

Anmälan till Skol-SM 2009 - 26 - 27 september i Eskilstuna


