Nationellt SM 300
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gevär 6,5
13 – 14 september 2013

Arvika skyttegille hälsar alla
välkomna till Paradisbanan i Arvika.

Arvika Skg har fått förtroendet att arrangera ett svenskt mästerskap i banskytte gevär
6,5. Tävlingarna genomförs på Paradisbanan i Högvalta strax utanför Arvika den
13 – 14 september, OBS! detta är fredag och lördag. Vår förhoppning är att det, tack
vare er, ska bli spännande, rättvisa och utslagsgivande tävlingar under dagarna.
För er som inte har möjlighet att närvara kommer tävlingarna att uppdateras på
webben via hemsidan www.arvikaskg.com

Välkommen till attraktiva Arvika
Jag vill börja med att hälsa dig välkommen till Arvika i hjärtat av Värmland. Vi är ca
26 000 invånare och är den näst största kommunen i Värmland. Arvika är en ”riktig
stad” med en mysig innerstad fylld med små butiker, lockande caféer och attraktiva
mötesplatser. Många flyr storstadens jäkt och otrygghet och vi upplever något av en
renässans för småstaden. Här är Arvika ett mycket attraktivt alternativ. Arvika är en
plats som präglas av närhet – det är aldrig långt till det som är viktigt i livet som jobb,
skola, natur, kultur och fritid
Kommunikationerna från Arvika är goda med 8 mil till Karlstad och 12 mil till Oslo.
Just närheten till Norge innebär stora möjligheter för Arvikas utveckling. Det finns
också en närhet mellan människorna som ger trygghet och balans i tillvaron och
bidrar till trivseln i Arvika. Söker du naturupplevelser är det få kommuner som kan
mäta sig med oss. Med våra stora skogar och många sjöar finns möjligheter till ett rikt
friluftsliv.
Det breda kulturutbudet måste vara unikt för en kommun av Arvikas storlek.
Rackstadmuseet, musikhögskolan Ingesund, det rika musiklivet i övrigt, konstnärer
och konsthantverkare gör att vi kan erbjuda något för alla. När vi blickar framåt ser vi
en framgångsrik kommun som tar vara på kreativitet och uppfinningsrikedom hos
våra kommuninvånare och företagare.
I Arvika är vi alltid på väg framåt och vår vision är att bli en av landets mest attraktiva
kommuner att leva och bo i – och jag tycker att vi redan kommit en bra bit på väg.

Claes Pettersson
Kommunstyrelsens ordförande
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Information
Anmälan och betalning
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis via anmälningsblankett till
anmalan@arvikaskg.com
Arvika Skg
c/o Lars Magnusson
Fyrskaftsvägen 9
671 95 Klässbol
Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast 23 augusti.

Avgifter:
Individuellt: 300 kr per tävling
Förbundslag: 300 kr per lag och tävling
Föreningslag: 250 kr per lag och tävling
Individuell efteranmälan efter den 23 augusti kan ske i mån av plats.
Inbetalning av förbundslag ska vara arrangören tillhanda senast den 10 september.
Startavgifter sätts in på BG 5659-7495 i samband med anmälan

Märk betalningen med SM2013 och distrikt/föreningens namn.
Tävlingslicens för gevär
Är obligatorisk för deltagande och skall uppges i anmälan.

Vapenkontroll tillhandahålls av
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start.
Stickprovskontroll kommer att ske i varje skjutlag.
Obligatorisk kontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske.

Vapenkontroll och information
Torsdag:
Fredag:
Lördag:

16:00 – 20:00
från 07:30
från 07:30

Inskjutning och vapenförvaring.
Det finns inga möjligheter till varken inskjutning eller vapenförvaring.

Servering
Servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsdagarna. Det kommer att finnas
ex. hamburgare, korv och mos.

Startlistor och resultat
Deltagarförteckning kommer att publiceras den 25/8 på www.arvikaskg.com
Skjuttlagslistor publiceras den 1 september på hemsidan till Arvika Skg.
www.arvikaskg.com
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras efter varje tävling på hemsidan.

Information och förfrågningar
Hemsida:
E-post:
Telefon:
Anmälan:
Gps:

www.arvikaskg.com
info@arvikaskg.com
Lars Magnusson 070-260 57 98
anmalan@arvikaskg.com
Lat: N 59◦ 41.749
Long: E 12◦ 35.824 (enl Eniro WGS 84)

Information om boende
Vi räknar med platsbrist vid skjutbanan så vi kan inte erbjuda möjlighet till
övernattning med husvagn/husbil eller tält då parkeringen behövs till bilar och annat.

Comfort Hotel Bristol
Kyrkogatan 25, 671 31 Arvika 0570-132 80 www.bristolhotel.com

Guesthouse Eleven Bed & Breakfast hotel
Jösseforsvägen 34, 671 60 Arvika 0570-216 66 www.elevenarvika.se

Jennys Hotel & Restaurang
Palmviksgatan 11, 671 30 Arvika 0570-151 77, 0570-71 10 75 www.jennys.se

Scandic Arvika
Torggatan 9, 671 31 Arvika 0570-197 50 www.scandichotels.se

Vandrarhemmet Sandalen
Magasinsgatan 15, 671 30 Arvika 0570-71 12 01 www.sandalen.se

Ingestrand Stugor & Camping
Ingestrand, 671 91 Arvika 0570-148 40 www.ingestrandscamping.se

Arvika Flygklubb
Westlanda Flygplats, Stefan Fernqvist 070-569 53 37 www.arvikaflygklubb.se
Enkel campingstuga 4 bäddar i 2 r.o.k. samt köksvrå och toalett med dusch. 500
kr/natt.
För att titta på mer olika boende föreslår jag att ni går in på www.arvika.se och där
klicka på turism för att sen klicka på boende. Här finns många alternativ beroende på
vad ni letar efter.

Tävlingsschema fredag 13/9
Svenskt mästerskap – Gevär liggande
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter
mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter
särskiljning enligt regelboken.

Svenskt veteranmästerskap – Gevär liggande
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter
mästerskapsprogram enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett
Mästerskap. Till final går de 20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Förbundslagstävling
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla 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 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat. Öppet
för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett
förbundslag.

Föreningslagstävling
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten 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 Gevärsektionens program. 3 liggandeserier följt av en
enkelserie där det skjuts 2 liggandeserier. I finalen får de 20 bästa skjuta ytterligare 2
liggandeserier varav den sista serien skjuts skott för skott.
I finalerna deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av
deltagarna i aktuell klass. Särskiljning enligt skytteboken kommer att tillämpas
vid uttagningen till finalen.

Tävlingsschema lördag 14/9
Svenskt veteranmästerskap – Gevär ställningar
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter
mästerskapsprogram enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett
Mästerskap. Till final går de 20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken.

Svenskt mästerskap – Gevär ställningar
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter
mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter
särskiljning enligt regelboken.

Förbundslagtävling Veteraner
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat. Öppet
för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett
förbundslag.

Förbundslagstävling
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla 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.

Föreningslagstävling
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten 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 veteranmästerskap och Svenskt mästerskap skjuts enligt Svenska
Skyttesportförbundets Gevärsektionens program. 2 liggandeserier och en
ställningsserie med 3 knä och 2 stå. Följt av en enkelserie där det skjuts 1
liggandeserie och en ställningsserie med 3 knä och 2 stå. I finalen får de 20 bästa
skjuta 5 knäskott med summa markering och därefter 5 ståskott som skjuts skott för
skott.
I finalerna deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av
deltagarna i aktuell klass. Särskiljning enligt skytteboken kommer att tillämpas
vid uttagningen till finalen.

