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Eskilstuna 

Staden Eskilstuna är uppkallad efter helgonet St: Eskil år 1080. Ändelsen tuna är 

gammalsvenska och betyder hem. Eskilstuna betyder således ”Eskils hem”. 

Staden är historiskt mest känd för sin mekaniska industri men det finns annat också 

som Eskilstunas djurpark, Parken Zoo, som är mest känd för sina vita tigrar. 

”Lång Gatan” fanns redan på medeltiden och då färdades här pilgrimer på väg till 

Johanniternas kloster. Idag heter den Köpmangatan och finns i Gamla Staden.  

Rademachersmedjorna från 1650-talet är Sveriges äldsta verkstadsområde där 

hantverket hålls levande och än idag finns där hantverkare. Många turister tycker 

om att titta in i de gamla husen och se hantverkare i arbete på gammalt vis.  

I Eskilstuna är det alltid nära till vattnet, det hör vardagen till och förskönar 

landskapsbilden. Eskilstuna ån binder samman Eskilstuna med Mälaren och 

Hjälmaren, därav det gamla smeknamnet ”Staden mellan sjöarna”. 

 
Eskilstuna ligger ca 10 km från Mälaren i Södermanlandslän. Avståndet till 

Stockholm är 117 km och med tåg tar det ca 1 timme mellan städerna. 

I Eskilstuna finns många olika aktiviteter för alla åldrar. Det finns ett bra urval av 

shoppingmöjligheter med allt från citygalleriorna i centrum till Gamla Stan och Tuna 

Park vid Parken Zoo.  Inom restauranger så finns det ett brett urval och oavsett om 

du söker vällagad husmanskost, pizza, kinesiskt eller en finlagad 3-rätts middag så 

finns det många alternativ. 

Vill Du läsa mer om Eskilstuna så gå in på www.eskilstuna.nu eller om Ni vill prata 

med Eskilstuna Turistbyrå tfn: 016-710 70 00, e-post på info@turism.eskilstuna.se 

Välkomna att uppleva Eskilstuna! 
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Tävlingsdagar 
Mästerskapet för Damer och Herrar skjuts under lördagen den 4 augusti och söndagen den 
5 augusti 
Seedade skyttar skjuter i det sista skjutlaget om det blir fler lag. 
 
Mästerskapsklasser 
Damer: 60 ligg och 3x20  
Herrar:  60 ligg och 3x40 och 3x20 std. 
 
Lagtävling 
Herrar 60 ligg  föranmält 3-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening 
Herrar 3x20 std föranmält 3-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening 
Herrar 3x40  föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening 
Lagets sammansättning kan inte ändras när den förste lagmedlemmen har startat och måste 
bestå av 3 damer alternativt 2- 3 herrar. 
 
Seedning 
I båda mästerskapsklasserna så kommer seedning att tillämpas.  
De 20 bästa Damerna och 20 bästa Herrarna, enligt SSF:s Sverigeranking, skall skjuta 
tillsammans i ett seedat skjutlag. 
 
Finaler 
Inga finaler tillämpas på 300m. 
 
Priser 
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter varje dag. Tider kommer att 
annonseras på skjutbanan. 
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med hederspriser 
individuellt och i lag. 
 
Licenser 
Tävlingslicens krävs för start i mästerskapet och lagtävling.  
Kontroller av ALLA tävlingslicenser kommer att ske före start vid registreringen. 
 
Registrering 
Alla skyttar måste registrera sig genom att visa upp giltig tävlingslicens. 
Registreringen kommer att vara öppen fredag till söndag vid utannonserade tider. Exakta 
tider kommer att anslås på skjutbanan 
 
Gevär och utrustningskontroll 
Alla skyttar måste gå igenom gevärs och utrustningskontrollen före start. Geväret skall vara 
komplett och med slutstycke vid sidan. 
Stickprovskontroller kan förekomma under tävlingsdagarna. 
Kontrollen kommer att vara öppen fredag till söndag vid utannonserade tider. Exakta tider 
kommer att anslås på skjutbanan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÖVRIG INFORMATION 
 
Tävlingsplats   
Tävlingen kommer att genomföras på Hugelsta Skyttecentrum ca 6 km utanför Eskilstuna 
city. 
 
Tävlingsorganisation 
Tävlingsansvarig: Marie Enqvist 070-49 48 327  
Tävlingskassör: Peo Rosén  070-735 26 48 
Pressansvarig: Tomas Soldin 070-257 23 46 
Ansvarig skjutledare: Lars-Erik Enqvist 070-205 76 92 
Jury:  Anslås på tävlingsarenan 
 
Vapenförvaring  
Det kommer tyvärr inte finnas möjlighet till förvaring av vapen eller utrustning på 
skjutbanan. 
 
Resultat  
Under tävlingens gång kommer resultatet att publiceras på anslagstavlor och på Internet 
efter varje dags skjutning. 
 
Markering 
Tävlingen kommer att genomföras på Sius Ascor. 
Markeringssystemet är godkänt av Internationella Sportskyttefederationen (ISSF) för 
internationella tävlingar och rekord. Visning kommer att ske på skärmar i serveringen. 
 
Allmänt – Sportskyttegrenar 
Förberedelsetiden på 10 minuter börjar före den publicerade starttiden på tävlingen. 
Sportskyttegrenarna genomförs enligt ISSF:s reglemente.  
 
Servering och Lunch 
Daglig servering finns på skjutbanan. 
 
Anmälan och Avgifter 
En anmälan per förening görs på bifogad blankett och skall vara arrangören tillhanda senast 
den 16 juli 2012. Efteranmälan tas endast emot om plats finns. 
 
Anmälningsblanketterna skickas till 
Eskilstuna Skytteförening 
c/o Marie Enqvist 
Carlavägen 36 
633 51 Eskilstuna 
 
alternativt till:     anmalansm@eskilstunaskf.se 
 
Startavgifter skall betalas i god tid före start för att skyttarna skall få delta 
Individuellt:  220 kronor 
Föreningslag: 200 kronor 
 
Avgifterna sätts in på Eskilstuna Skytteförenings Bankgiro: 357-8846 

Vid betalning, glöm inte att ange föreningens namn. 
 
Hemsida: www.eskilstunaskf.se 
 

mailto:anmalansm@eskilstunaskf.se
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Förslag till Boende För övriga hotell och annat boende se även www.eskilstuna.nu 

 
Best Western Plaza Hotel   
Drottninggatan 9   
632 20 Eskilstuna   
016-15 00 00    
http://www.plazahotel.nu/ 
 
City Hotell     
Järnvägsplan 1   
632 20 Eskilstuna 
016-10 88 50    
http://www.cityhotell.se   
    
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell 
Munktellstorget    
633 43 Eskilstuna   
016-16 78 00    
http://www.choicehotels.se 

 
Comfort Hotel Eskilstuna 
Hamngatan 9   
632 20 Eskilstuna   
016-17 78 00 
 
Vilsta Sporthotell   
632 29 Eskilstuna   
http://www.vilstasporthotell.se     
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