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HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL SALA!
Vi hälsar alla Sveriges gevärsskyttar välkomna till Västmanlands Skyttesportförbund och Sala Skyttegilles 
skjutbana för de svenska mästerskapen i bana 6,5 mm. Det är tio år sedan vi sist hade SM i Sala, då på van-
lig papptavla och dessutom den ”nya” tavlan. I Sala sköts liggandemästerskapen och jag minns att alla sköt 
fullt och att särskiljningen inför finalerna var hopplös. Naturligtvis hoppas vi på grymma resultat även i 
år men nu skjuter vi på den internationella tavlan och dessutom på elektronik. Sala har nämligen under de 
senaste åren installerat SIUS på sina skjutbanor och har nu elektronisk markering på 300 meter, 50meter 
och även i luftgevärslokalen. 

Det känns kul att få bjuda hem alla skyttevänner till Sala där jag en gång startade min skyttekarriär. Jag var 
sex år gammal och sköt mest för att brorsan höll på och jag inte fick vara ensam hemma. Snart var det dags 
för de grövre kalibrarna och Hyttskogen där Salas skjutbana ligger. Det är ett underbart område med stora 
gräsmattor och gungor för barnen (det var där jag hängde). Och nu 23 år senare är jag mer fast än någon-
sin och har fått förtroendet att hälsa er välkomna som tävlingsledare. Det är dessutom jubileumsår för den 
svenska skytterörelsen vilket kommer att uppmärksammas under tävlingarna.

Jag måste också nämna några ord om Sala, staden jag växte upp i och återvänder till titt som tätt. Passa på 
att besöka Sala Silvergruva och 155-metersnivån som är både spännande och vacker, besök Måns Ols och 
ta en fika eller ett dopp i sjön och ta en promenad längs med våran vackra gröna gången och se varför Sala 
kallas ”de vita broarnas stad”. 

Välkomna till Sala och de nationella mästerskapen i ställning- och liggandeskytte, gevär 6,5 mm 
för seniorer och veteraner!

Jessica Linnman
tävlingsledare
SM 2010 Sala



INFORMATION
TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsledare:    Jessica Linnman
Bitr. Tävlingsledare:    Mats Hedlund
Tävlingssekreterare och kassör:  Siv Olsson
Prisansvarig:    Matts och Olof Johansson
SvSF-Representant:    Stefan Jakobsson  
Pressansvarig:    Jessica Linnman
Jury:      Anslås på tävlingsdagen  

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan görs föreningsvis på Sala Skyttegilles hemsida och ska vara inskickad senast 31 juli. Om 
föreningen inte har möjlighet att anmäla via hemsidan finns möjlighet att fylla i och skriva ut en 
blankett och skicka via e-post eller brev.  
Förbundslagsanmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 14 augusti och sker via e-post till 
arrangören.

Avgift: Individuellt: 250 kronor per tävling.
Förbundslag: 250 kronor per lag och tävling.
Föreningslag: 200 kronor per lag och tävling.
Individuell efteranmälan kan ske i mån av plats dock med förhöjd avgift från och med 1 augusti 
(400 kr)
Inbetalning skall ske föreningsvis i samband med anmälan och ska vara arrangören tillhanda 
senast 31 juli. Plusgiro: 37 20 69-5 Sala Skyttegille. Märk betalningen med SM2010 och föreningens 
namn.

GEVÄRSSKYTTEKORT OCH AKTIVITETSKORT
Är obligatoriska för deltagande och skall uppges i anmälan och visas upp vid tävlingarna.

VAPENKONTROLL 
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. Stickprovskontroll kommer att ge-
nomföras. Obligatorisk vapenkontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske. Vapenservice finns 
tillgänglig vid skjutbanan i anslutning till vapenkontrollen. Säkerhetspropp och -magasin är som 
vanligt obligatoriskt och naturligtvis ett krav under SM. Detta kommer att kontrolleras bland an-
nat vid vapenkontrollen.
Öppettider: Fredag:  16:00 – 20:00
  Lördag:  från 06:15     
  Söndag:  från  06:15    

INSKJUTNING 
Ingen möjlighet till inskjutning då vi ej får skjuta på banan på fredagar.

SERVERING 
Servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsdagarna. Lunch kommer att serveras lördag 
och söndag kl 11:00 - 14:00 mot en avgift av 70 kr och förbeställs i samband med anmälan.

STARTLISTOR OCH RESULTAT 
Startlistor kommer att publiceras på http://sm2010.salaskyttegille.se/ samt www.skyttesport.
se.efter anmälan kommit in. Resultat kommer att uppdateras regelbundet under tävlingsdagarna 
via hemsidan www. salaskyttegille.se samt www.skyttesport.se  Fullständiga resultatlistor samt 
bilder från tävlingarna kommer att publiceras på hemsidorna efter varje tävling. 



Dessutom kommer det att finnas livesändningar och kontinuerlig uppdatering av bilder och nyhe-
ter under tävlingsdagarna på http://sm2010.salaskyttegille.se/.
 

INFORMATION OCH FÖRFRÅGNINGAR	
Hemsida: www.salaskyttegille.se
E-post:  info@salaskyttegille.se 
Telefon: Jessica Linnman 0703-59 21 13 
  Bernt Linnman   0701-55 38 38

150-ÅRSJUBILEUM
Svenska skytterörelsen firar 150 år under 2010 och därför 
kommer de tre första i de individuella mästerskapen belönas med en specialdesignad jubileums-
medalj.





KRINGAKTIVITETER
BANKETT
Sala Skyttegille vill fira 150-årsjubileet med en bankett på Sala Stadshotell. Till en kostnad av 250 
kronor erbjuds en tvårätters middag inkl ett glas dryck samt inträde till kvällens nattklubb.
Vi hoppas att ni, liksom vi, vill fira jubileet och även träffa skyttevänner vid en trevlig middag. 
Det finns både en mini- och maxgräns för antalet middagsgäster för bankett, var vänlig anmäl 
intresse på anmälningsblanketten så återkommer tävlingsorganisationen med mer information.

Ta chansen och umgås med dina skyttevänner även 
utanför skjutbanan! (åldersgräns efter middagen 20 år)

EXTRATÄVLING
Tävla med kompisen, pappa, mamma eller partnern. Ni behöver inte ens tävla för samma klubb. 
I pausen mellan grund- och mellanomgång under lördagens tävlingar anordnas en extratävling 
i lagform. Tre skyttar bildar lag och ska från en bana avlossa fem skott vardera under en tid av 
fem minuter mot en och samma tavla. En skytt i liggande ställning, en i knästående ställning och 
en i stående skjutställning. Lagavgiften blir 150 kronor och anmälan tas upp på skjutbanan under 
dagen. Vinnande lag får fina priser!  
Vid stort antal deltagande i liggandemästerskapen utgår extratävlingen om det blir ont om tid.

Sätt igång och ragga ihop dina lagkompisar!

PROVA-PÅ
På skjutbanan kommer det under helgen finnas möjlighet att prova på de andra grenarna som 
finns i Svenska Skyttesportförbundet bland annat viltmålskytte och lerduveskytte på simulator.

FÖR DE SMÅ
På området finns en gungställning samt en sandlåda för de mindre skyttarna.

www.skytteservicealmhult.se
skytteservice@gmail.com



TÄVLINGSSCHEMA LÖRDAG 21/8
SVENSKT MÄSTERSKAP - GEVÄR LIGGANDE
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter enligt program för klass G Elit.

SVENSKT VETERANMÄSTERSKAP - GEVÄR LIGGANDE
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. Veteranskytt kan endast medverka i en 
SM-klass!

FÖRBUNDSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. Öp-
pet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, oberoende av individuellt mästerskapsdelta-
gande. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid samma tävlingstillfälle.

FÖRBUNDSLAGTÄVLING VETERANER
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid 
samma tävlingstillfälle.

FÖRENINGSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av tre skyttar där alla resultat räknas som lagresultat. Öppet för alla skyt-
tar som under året fyller lägst 13 år. Förening får ställa upp med obegränsat antal lag. Skytt kan 
endast ingå i ett föreningslag vid samma tävlingstillfälle.

SKJUTPROGRAM
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap skjuts enligt Svenska Skyttesportförbundets 
Gevärssektions Regelbok för Nationellt Skytte 2009-2010 sidan 54-55. 

I finalen deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av deltagarna i aktuell klass. 
I finalomgången deltar även de skyttar som uppnått samma resultat som den sist kvalificerade 
skytten, dock max 28 stycken. 

Vid stort antal deltagare genomförs mästerskapen med det alternativa programmet.



TÄVLINGSSCHEMA SÖNDAG 22/8
SVENSKT MÄSTERSKAP - GEVÄR STÄLLNINGAR
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter enligt program för klass G Elit.

SVENSKT VETERANMÄSTERSKAP - GEVÄR STÄLLNINGAR
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. Veteranskytt kan endast medverka i en 
SM-klass!

FÖRBUNDSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. Öp-
pet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, oberoende av individuellt mästerskapsdelta-
gande. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid samma tävlingstillfälle.

FÖRBUNDSLAGTÄVLING VETERANER
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid 
samma tävlingstillfälle.

FÖRENINGSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av tre skyttar där alla resultat räknas som lagresultat. Öppet för alla skyt-
tar som under året fyller lägst 13 år. Förening får ställa upp med obegränsat antal lag. Skytt kan 
endast ingå i ett föreningslag vid samma tävlingstillfälle.

SKJUTPROGRAM
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap skjuts enligt Svenska Skyttesportförbundets 
Gevärssektions Regelbok för Nationellt Skytte 2009-2010 sidan 60-61.

I finalen deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av deltagarna i aktuell 
klass. I finalomgången deltar även de skyttar som uppnått samma resultat som den sist kvalifice-
rade skytten, dock max 28 stycken.

Vid stort många deltagare genomförs mästerskapen med det alternativa programmet.



TÄVLINGSPLATSEN
Sala Skyttegille bildades 1 april 1861 och är en av Sveriges äldsta skytteföreningar. Den förra skjut-
banan låg vid Sörskogen men var tvungen att flyttas då den låg i vägen för en ny väg, Sörskogsle-
den. 1977 fick föreningen en julklapp av Sala kommun då kommunfullmäktige klubbade igenom 
en ny skjutbana vid Hyttskogen där den sedan dess har legat.

Under 1979 avgörs den första tävlingen på banan, Visenttjuren, men först 15 juni 1980 sker den of-
ficiella invigningen av nya skjutbanan av ordförande John Lundell. 1981 firar Sala Skyttegille 120 
år med en jubileumstävling i fältskytte den 1 mars. Västmanland, Södermanland, Stockholms län, 
Stockholms Uppsala län, Dalarnas, Örebro och Gävleborgs Skytteförbund samt Norrköpings skyt-
tegille fick deltaga vid jubileumstävlingen. Anmälningsavgiften var 35 kronor för seniorer och 20 
kronor för juniorer. 603 skyttar kom till start och vann gjorde Urban Fjällström från Salem.

Sala Skyttegille har sedan dess moderniserats med hjälp av Västmanlands Skytteförbund. Skjutba-
nan vid Hyttskogen har nu 30 ställ med elektronisk markering. Intill skjuthallen finns en paviljong 
med kök där en servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsdagarna. På gräsmattan 
finns tält för ombyte och även möjlighet för föreningar att slå upp eventuella klubbtält. 



SALA 
Anläggandet av Sala skedde i samband med inledningen av bergsbrytningen i silvergruvan i 
Salberget under 1500-talet. Den huvudsakliga sysselsättningen i Sala har genom historien varit 
jordbruk och bergsbruk. Orten fick stadsprivilegier av Gustav II Adolf år 1624. I samband med 
erhållandet av stadsprivilegierna flyttades staden till sitt nuvarande läge. 

Staden har eldhärjats vid två tillfällen, år 1736 och år 1880. Efter den sista branden och anläg-
gandet av järnvägen fick Sala en för tiden mer modern karaktär. Under peståret 1710 i Stockholm 
flyttade dåvarande kungafamiljen till Väsby kungsgård i Sala. Väsby kungsgård har hyst kunglig-
heter och drottningar i andra sammanhang, främst under 1600-1700-talen när de kungliga synade 
Sala silvergruva, dåtidens viktigaste inkomstkälla.

Under 1800-talet ökade Salas befolkning starkt. Invånarantalet år 1815 var 2 193, år 2008 var 21 
365 personer folkbokförda i Sala. Trots att gruvan sedan länge är tagen ur bruk är den en mycket 
stor tillgång för staden, då den i dag är en stor turistattraktion med många besökare. Under senare 
år har intresset för gruvan och Sala åter ökat, det är nya silverfyndigheter som lockar till intresse. 
Runt om i Salatrakten och kring gruvan görs provborrningar i syfte att hitta ytterligare silverfyn-
digheter. Det spekuleras i att det ska finnas en silveråder till som går genom kommunen. Salali-
gan var en löst sammansatt grupp på fem personer från Sala i Västmanland som under sex år på 
1930-talet genomförde rån och mord. Totalt mördades fem personer. År 2007 öppnade Salberga-
anstalten i Sala. Det är Sveriges största fängelse räknat i antalet intagna. Salbergaanstalten tillhör 
säkerhetsklass ”B” på en femgradig skala. 

Sala - dom vita broarnas stad. Salas parker och grönområden har en tydlig prägling av silvergru-
van, 1600-talsstaden och ett unikt vattenssystem med dammar och kanaler. Över kanalerna syns 
på flera ställen i staden de vita broarna som gett staden dess smeknamn.



BOENDE
Det finns tyvärr ingen möjlighet att ställa upp husvagnar eller husbilar vid skjutbanan. Däremot 
kan du övernatta mitt i Salas stadskärna på något av stadens hotell. Eller varför inte unna dig ett 
boende i lugn och avkopplande miljö på Hotell Skogsgården på Sätra Brunn. På vandrarhemmet 
Sofielund med gångavstånd till centrum och Sala silvergruva bor du lite enklare men bekvämt. 
Hämta kraft och koppla av i ett eget boende långt bort från stadsvimlet. 

I Sala med omnejd finns ett trettiotal privata stugor, Bed & Breakfast och Bo På Lantgårds-anlägg-
ningar att välja mellan. Under sommaren är campingplatser vid natursköna friluftsbad en annan 
trevlig boendemöjlighet Sala har att erbjuda.

Du hittar alla campingar, hotell och vandrarhem på: 
www.sala.se/Startsida---Turistbyran/Bo/

Hitta till skjutbanan:  
Se karta eller knappa in koordinater för GPS: Latitud 59.9145   Longitud 16.5395



Hjärtligt välkomna 
till Sala och 

SM i banskjutning 
gevär 6,5 mm 

för 
seniorer och veteraner!

www.salaskyttegille.se


