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Välkommen till Stockholm 
 
 
Stockholm Skyttesportförbund har återigen fått förtroendet att arrangera ett svenskt mästerskap, 
denna gång banskytte gevär 6,5. Tävlingarna genomförs på Livgardets skjutbanor vid Stålboda 
Skyttecenter den 20 – 21 augusti. Vår förhoppning är att det, tack vare er, ska bli spännande, 
rättvisa och utslagsgivande tävlingar i dagarna två.  
För er som inte har möjlighet att delta, eller vara på plats, går tävlingarna att följa i realtid på 
webben via Stockholms Skyttesportförbunds hemsida – http://stockholm.skyttesport.se 
 
Stockholm är ett begrepp som används på många olika sätt och har olika betydelse, mest 
geografiskt. Det kan vara det långsmala Stockholms Län som består av 26 kommuner, från 
Nynäshamn i söder till Norrtälje i norr. Det kan också vara Stockholms Stad (kommun med nära 
850 000 invånare) som sträcker sig från Hässelby i nordväst till Farsta i sydost och Vårberg i 
sydväst. Något Nordost finns nog inte för där bryter några andra kommuner in, som Lidingö och 
Danderyd. Eller varför inte någonting där mittemellan, t.ex. tätorten Storstockholm.  
 
Skjutbanan ligger i Upplands Bro kommun med tätorterna Bro och Kungsängen. Om man vill 
stanna i lite lantligare miljö har kommunen många historiska sevärdheter – innan pendeltågets tid 
– se www.upplands-bro.se.  
 
Stockholm har ett brett utbud av aktiviteter för den som är kvar några extra dagar när ni ändå har 
rest hit. Om jag här skulle nämna något så får det bli Gamla Stan, Skärgården eller varför inte 
utforska Djurgården bortom Skansen och Gröna Lund. Utöver det så finns det hur mycket som 
helst att göra, och många andra platser att utforska. Om något ytterligare skulle nämnas kommer 
någon och säger ”varför tar du inte med det eller det…” Våra egna roslagsskyttar till exempel, de 
skulle med hög röst säga Roslagen. Fler tips får ni på www.visitstockholm.com.  
 
Jag själv som bott här i knappt 10 år har bara kommit en liten, liten bit på vägen. Kanske beror det 
på att skyttet lockar på helgerna, och att man åker från sta’n på semestern…. Men jag precis som 
många andra har, eller har haft, släkt i Stockholm så stället är känt sedan barnsben. Det var tider 
det, 1965, när man skräckslagen kom ut från Blå Tåget på Grönan – det gamla klassiska alltså. 
Läste i tidningen att till sommaren har ett nytt Blå Tåget byggts i samma stil som denna klassiker. 
Kanske till och med Gröna Lund kan vara värt ett besök i år? 
 
Med dessa ord hälsar jag er, skytteintresserade i allmänhet och tävlande i synnerhet, hjärtligt 
välkomna till dessa Svenska Mästerskap. Ett särskilt tack på förhand vill jag också rikta till våra 
gästande prisutdelare, Regina Kevius, Idrottsborgarråd i Stockholms Stad och Peter Larsson, 
Ordförande i Stockholms Idrottsförbund. 
 
Välkomna 
 
Ulf Ingmansson  
Tävlingsledare 
 
PS. 
Jag är inte lika bildskön som förra årets tävlingsledare… Därför finns ingen bild på mig i denna 

inbjudan. Men jag är lika stolt som Jessica var – det där om förtroendet att få vara tävlingsledare 
för en så här betydelsefull tävling. 
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TÄVLINGSORGANISATION 
Överledare:  Per Jonasson 
Tävlingsledare: Ulf Ingmansson 
Bitr. tävlingsledare: Åke Arbrink 
Tävlingskassör: Inger Blockmar 
Prisansvarig: Evert Adolfsson 
Medieansvarig: Linda Bergman 
Sekretariat:  Klas Gustafsson 
IT ansvarig:  Bengt Lindblad 
Information: Mats Johansson 
Tävlingsområde: Lasse Oppegaard    
Servering:  Lennart Wettergren 
Skjutledare, upprop etc Tore Bjurvén 
SvSF - Representant: Stefan Jacobsson 

 
INFORMATION 
 

 
ANMÄLAN OCH BETALNING 
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis på Stockholm Skyttesportförbunds hemsida 
under fliken SM 2011.  
Anmälan och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 5 augusti.  

 

AVGIFTER:  
Individuellt: 300 kronor per tävling 
Förbundslag: 300 kronor per lag och tävling 
Föreningslag: 200 kronor per lag och tävling 
Individuell efteranmälan efter den 5 augusti kan ske i mån av plats. 
 
Inbetalning av förbundslag skall vara arrangören tillhanda senast den 10 augusti.   
Avgifterna skickas till Plusgiro 25 56 39 – 7.  
Märk betalningen med SM2011 och förbund/föreningens namn. 

 
AKTIVITETSKORT/TÄVLINGSLICENS FÖR GEVÄR 
Är obligatoriska för deltagande och skall uppges i anmälan. 

 

VAPENKONTROLL TILLHANDAHÅLLS AV   
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start.  
Stickprovskontroll kan komma att genomföras.  
Obligatorisk kontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske.  
Vapenservice finns tillgänglig vid skjutbanan i anslutning till vapenkontrollen. 

   
VAPENKONTROLL OCH INFORMATION 
Fredag:     16:00 – 20:00   

Lördag:  Från 06.30 
Söndag:  Från 06:30 

 
INSKJUTNING 
Det finns inga möjligheter till inskjutning. 

 
 

 



SERVERING 
Servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsdagarna. Lunch kommer att serveras lördag 
och söndag 10:30 – 14:30 mot en avgift av 80 kr och förbeställs i samband med anmälan. 
Förbeställda lunchkuponger finns att avhämta vid informationen. 

 
STARTLISTOR OCH RESULTAT 
Deltagarförteckning kommer att publiceras from den 7 augusti på http://stockholm.skyttesport.se 
samt under fliken gevär på  www.skyttesport.se efter anmälan kommit arrangören tillhanda.  
Skjutlagslistorna publiceras den 15 augusti. Det kommer att vara möjligt att följa tävlingen, skott 
för skott samt se resultat via hemsidan http://stockholm.skyttesport.se i samband med 
tävlingarna. 
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras efter varje tävling.  

 
INFORMATION OCH FÖRFRÅGNINGAR 
Hemsida: http://stockholm.skyttesport.se 
E-post: stockholm@skyttesport.se 
Telefon:  Klas Gustafsson 076 213 82 32 
 Mats Johansson 0730 22 55 39 
 

FÖRSLAG PÅ BOENDE 
 
http://kartor.eniro.se/m/aV5fu 

 

Vandrarhemmet Majorskan 
Kaptensvägen 7, Järfälla 08-445 72 70   majorskan.com 

Avstånd till tävlingsplatsen är ca 16 km 
 

Solna Hotell & Vandrarhem Hotel 
Enköpingsvägen 16, 170 68 Solna 08-514 815 50   solnahotell.se 
Avstånd till tävlingsplatsen är ca 25 km 
 

Pilgrimshem Hotell & Vandrarhem 

Bällstavägen 100, 168 65 Bromma 08-627 55 55   pilgrimshem.se 
Avstånd till tävlingsplatsen är ca 25 km 

 

Holidayhostel 
Rotebergsvägen 11, 192 78 Sollentuna 08-754 88 88   holidayhostel.se 
Avstånd till tävlingsplatsen är ca 17 km 
 

Restaurang/Hotell Sommarglädjen HB 

Mätarvägen 3, 196 37 Kungsängen 08-581 752 27   brunnakrog.se 

Avstånd till tävlingsplatsen är ca 2 km 

 

Edsviken Bed & Breakfast 

Strandvägen 25c, Kungsängen, Upplands-Bro 08-623 08 24   
Avstånd till tävlingsplatsen är ca 6 km 

Welcome Hotel Barkarby 
Welcome Hotel Barkarby är ett trestjärnigt hotell i Barkarby. Det har 158 rum. 

Faciliteterna på detta hotell inkluderar restaurang, bar, bastu, golfbana (inom 3 km), 
utomhuspool och gratis trådlöst internet i hela hotellet.  

Notarievägen 5, 175 79 Järfälla info@welcomehotel.se  
Telefon 08-621 61 00 | Fax 08-36 52 45.  

Avstånd till tävlingsplatsen är ca 17 km 

http://stockholm.skyttesport.se/
http://www.skyttesport.se/
http://stockholm.skyttesport.se/
http://stockholm.skyttesport.se/
http://kartor.eniro.se/m/aV5fu
http://maps.google.se/local_url?q=http://www.majorskan.com/&dq=vandrarhem+jakobsberg&cid=10479570887999470999&gl=se&hl=sv&dtab=0&ppsci=A&followup=http://maps.google.se/maps%3Fhl%3Dsv%26ie%3DUTF8%26q%3Dvandrarhem%2Bjakobsberg%26fb%3D1%26gl%3Dse%26hq%3Dvandrarhem%26hnear%3DJakobsberg,%2BJ%25C3%25A4rf%25C3%25A4lla,%2BStockholms%2BL%25C3%25A4n%26ll%3D59.418667,17.861023%26spn%3D0.033187,0.077162%26z%3D14%26iwloc%3DA&ppscl=lmq:1000:vandrarhem%7Ccc:SE%7Ch:6%7Cs:100083498510612611957&vps=1&output=js&jsv=340c&sll=59.418116,17.861038&sspn=0.00955,0.047944&ved=0CDQQ5AQ&sa=X&ei=B0HSTYemFYn6OZmzzD8&s=ANYYN7m8aGDDhbbQrDJBGNmV_Ob8wG1WGw
http://maps.google.se/local_url?q=http://www.solnahotell.se/&dq=vandrarhem+jakobsberg&cid=13553935063287982428&gl=se&hl=sv&dtab=0&ppsci=B&followup=http://maps.google.se/maps%3Fhl%3Dsv%26ie%3DUTF8%26q%3Dvandrarhem%2Bjakobsberg%26fb%3D1%26gl%3Dse%26hq%3Dvandrarhem%26hnear%3DJakobsberg,%2BJ%25C3%25A4rf%25C3%25A4lla,%2BStockholms%2BL%25C3%25A4n%26ll%3D59.395952,17.967367%26spn%3D0.033209,0.077162%26z%3D14%26iwloc%3DB&ppscl=lmq:1000:vandrarhem%7Ccc:SE%7Ch:6%7Cs:100083498510612611957&vps=4&output=js&jsv=340c&sll=59.418116,17.861038&sspn=0.00955,0.047944&ved=0CDwQ5AQ&sa=X&ei=SkLSTbvJE4H6ObjrsIEM&s=ANYYN7njb2sX_JBvpmp4YYuCWbEpm6Pf1g
http://maps.google.se/local_url?q=http://www.pilgrimshem.se/&dq=vandrarhem+jakobsberg&cid=12458254745811389369&gl=se&hl=sv&dtab=0&ppsci=I&followup=http://maps.google.se/maps%3Fhl%3Dsv%26ie%3DUTF8%26q%3Dvandrarhem%2Bjakobsberg%26fb%3D1%26gl%3Dse%26hq%3Dvandrarhem%26hnear%3DJakobsberg,%2BJ%25C3%25A4rf%25C3%25A4lla,%2BStockholms%2BL%25C3%25A4n%26ll%3D59.377157,17.922049%26spn%3D0.033228,0.077162%26z%3D14%26iwloc%3DI&ppscl=lmq:1000:vandrarhem%7Ccc:SE%7Ch:6%7Cs:100083498510612611957&vps=7&output=js&jsv=340c&sll=59.418116,17.861038&sspn=0.00955,0.047944&ved=0CDMQ5AQ&sa=X&ei=5kLSTa24J8bKOMzPwYwD&s=ANYYN7nPBV7kngVxs3hxWJWnhDqSC4iCUw
http://maps.google.se/local_url?q=http://www.holidayhostel.se/&dq=vandrarhem+jakobsberg&cid=1878319074621546235&gl=se&hl=sv&dtab=0&ppsci=E&followup=http://maps.google.se/maps%3Fhl%3Dsv%26ie%3DUTF8%26q%3Dvandrarhem%2Bjakobsberg%26fb%3D1%26gl%3Dse%26hq%3Dvandrarhem%26hnear%3DJakobsberg,%2BJ%25C3%25A4rf%25C3%25A4lla,%2BStockholms%2BL%25C3%25A4n%26ll%3D59.47591,17.912092%26spn%3D0.033131,0.077162%26z%3D14%26iwloc%3DE&ppscl=lmq:1000:vandrarhem%7Ccc:SE%7Ch:6%7Cs:100083498510612611957&vps=10&output=js&jsv=340c&sll=59.418116,17.861038&sspn=0.00955,0.047944&ved=0CDsQ5AQ&sa=X&ei=-kPSTeOwBob9Osas6f0L&s=ANYYN7lVn2z_AEV7KJC3BM_64-oMAjeWWA
http://maps.google.se/local_url?q=http://www.brunnakrog.se/&dq=Hotell,+Kungs%C3%A4ngen+&cid=6945819985235212109&gl=se&hl=sv&dtab=0&ppsci=A&followup=http://maps.google.se/maps%3Ff%3Dq%26source%3Ds_q%26hl%3Dsv%26geocode%3D%26q%3DHotell,%2BKungs%25C3%25A4ngen%2B%26aq%3D%26sll%3D59.612212,17.233429%26sspn%3D0.263979,0.617294%26gl%3Dse%26ie%3DUTF8%26hq%3DHotell,%2BKungs%25C3%25A4ngen%26hnear%3D%26ll%3D59.552765,17.589111%26spn%3D0.273143,0.617294%26z%3D11%26iwloc%3DA&vps=19&output=js&jsv=340c&sll=59.557427,17.487521&sspn=0.154928,0.609822&ved=0CCQQ5AQ&sa=X&ei=00XSTdXUL4iiOsObmaMB&s=ANYYN7kCiB3T2gescLf_EY7_e4QiyWxwKg
mailto:info@welcomehotel.se


 

HUVUDSPONSORER FÖR EXTRATÄVLING 
GESAB & LAPUA SKYTTEPRECISTION AB 

 
Tre skyttar oavsett föreningstillhörighet och åldersklass. 

Program 3 x 5, en skytt i varje ställning på gemensam skjuttid. Tävlingen föregås av 5 
provskott som fördelas fritt mellan skyttarna. Extratävlingen avgörs mellan omgång 1 och 2 

på söndagen. Laganmälan senast kl. 10.00 på söndagen till informationen. Lagnamn och 
deltagare. Kostnad 150 kr/lag.  
 

 

 
 

Hos oss hittar du Sauer originalpipor och Anschützgevär till förmånliga 

priser! Vi saluför också Skyttekläder från Fisanti! 

                   

 

 



 
TÄVLINGSSCHEMA LÖRDAG 20/8 

 
SVENSKT MÄSTERSKAP – GEVÄR LIGGANDE 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter mästerskaps -program 

enligt regelboken. 
 

SVENSKT VETERANMÄSTERSKAP – GEVÄR LIGGANDE 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter mästerskaps -program 
enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett mästerskap 

 
FÖRBUNDSLAGTÄVLING 
Föranmält lag bestående av 7 skyttar varav de 5 högsta resultaten räknas som lagresultat. 

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, oberoende av individuellt 
mästerskapsdeltagande. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag. 

 
FÖRBUNDSLAGTÄVLING VETERANER 
Föranmält lag bestående av 7 skyttar varav de 5 högsta resultaten räknas som lagresultat. 

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett 
förbundslag. 
 

FÖRENINGSLAGTÄVLING 
Föranmält lag bestående av 3 skyttar där alla resultat räknas som lagresultat. Öppet för 

alla skyttar som under året fyller lägst 13 år. Förening får ställa upp med obegränsat antal 
lag. Skytt kan endast ingå i ett föreningslag. 
 

SKJUTPROGRAM 
Svenskt mästerskap och Svenskt veteranmästerskap skjuts enligt Svenska 

Skyttesportförbundets Gevärssektions Regelbok för Nationellt skytte 2011 -2012 
 

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 högst till banans kapacitet. 

 
Vid stort antal deltagare eller pga. rådande väderförhållande genomförs mästerskapet med 
det alternativa programmet.  

 

 

 
 
 
 



TÄVLINGSSCHEMA SÖNDAG 21/8 
 
SVENSKT MÄSTERSKAP – GEVÄR STÄLLNINGAR 

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter mästerskaps -program 
enligt regelboken. 

 
SVENSKT VETERANMÄSTERSKAP – GEVÄR STÄLLNINGAR 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter mästerskaps -program 

enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett Mästerskap 
 
FÖRBUNDSLAGTÄVLING 

Föranmält lag bestående av 7 skyttar varav de 5 högsta resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, oberoende av individuellt 

mästerskapsdeltagande. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag. 
 
FÖRBUNDSLAGTÄVLING VETERANER 

Föranmält lag bestående av 7 skyttar varav de 5 högsta resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett 
förbundslag. 

 
FÖRENINGSLAGTÄVLING 

Föranmält lag bestående av 3 skyttar där alla resultat räknas som lagresultat. Öppet för 
alla skyttar som under året fyller lägst 13 år. Förening får ställa upp med obegränsat antal 
lag. Skytt kan endast ingå i ett föreningslag. 

 
SKJUTPROGRAM 

Svenskt mästerskap och Svenskt veteranmästerskap skjuts enligt Svenska 
Skyttesportförbundets Gevärssektions Regelbok för Nationellt skytte 2011 -2012 
 

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 högst till banans kapacitet. 
 

Vid stort antal deltagare eller pga. rådande väderförhållande genomförs mästerskapet med 
det alternativa programmet.  

 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 


