Seniorer & Veteraner
Gevär 6,5
22 – 23 augusti 2015

Kristinehamn och Storfors skytteföreningar hälsar alla
välkomna till skyttecentrum i Kristinehamn på SM i
banskytte 2015!

Kristinehamns skytteförening har tillsammans med Storfors skytteförening fått
förtroendet att arrangera ett svenskt mästerskap i banskytte gevär 6,5. Tävlingarna
genomförs på skyttecentrum strax utanför Kristinehamn den 22-23 augusti. 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.skyttesm.se

Välkommen till Kristinehamn
Från Kristinehamns kommuns sida önskar vi alla deltagare, föräldrar, ledare och medföljande
varmt välkommen till Värmland och Kristinehamn. Vi är stolta över att tävlingar med SMstatus arrangeras i vår kommun och att som destination ha en aktör som Kristinehamns
skytteförening är ett privilegium och något vi är stolta över.
Förutom skytte finns det mycket att uppleva i Kristinehamn. Läget vid innanhavet Vänern
väcker nyfikenhet runt om i landet och med cirka 25 mil från Oslo, Göteborg och Stockholm
gör det Kristinehamn till en knutpunkt och att det känns nära till mycket och många.
Kristinehamn är känt för en plats där det alltid är något på gång. I år händer det extra mycket
med fokus under perioden juni-september. Vår största profilbärare, väldens största
Picassoskulptur, firar 50 år. Platsen där hon står är enligt många en av Värmlands vackraste
och väl värd ett besök. På Kristinehamns konstmuseum visas en jubileumsutställning av
Picasso, Nesjar och Jacqueline och som lockar konst- och historieintresserade från hela
landet och delar av Europa. Vårt mest publika evenemang äger rum den 7-9 juli då världens
största seglande träskepp, Ostindiefararen Götheborg, befinner sig på Vänern och i
Kristinehamns hamn. Då bjuds det upp till fest med underhållning, utställningar, matmarknad
m.m.
Annat som lockar mycket besökare är en av Sveriges 10 bästa vandringsleder, Järnleden
eller olika skärgårdsturer med skeppet Christine af Bro. Här finns även ett modernt badhus,
gokartbana, dressinbana, bowlingbana m.m.
Vi skulle helt enkelt vilja säga att i Kristinehamn finns det något för alla.
För att hitta mer inspiration om vad du kan se, göra och uppleva besök
www.visitkristinehamn.se. På Kristinehamns turistbyrå kan du få hjälp med boende och svar
på dina frågor. Kanske köpa med dig ett minne i form av lokalproducerad choklad eller ett
hantverk i form av en unik Picassoskulptur i miniformat.
Till alla er som ska tävla önskar vi lycka till och för er som har mer tid för att utforska
Kristinehamn – hoppas att ni hittar något som väcker nyfikenhet att besöka.
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Information
Anmälan och betalning
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis via anmälningsblankett till
anmalanskytte2015@gmail.com.
Eller skickas till:
Linda Strand
Ölme Stubberud 4
681 94 Kristinehamn
Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast fredag 7 augusti.
Individuell efteranmälan efter den 7 augusti kan ske i mån av plats.

Avgifter
Individuellt: 300 kr per tävling
Distriktslag: 300 kr per lag och tävling
Föreningslag: 250 kr per lag och tävling
Inbetalning av distriktslag ska vara arrangören tillhanda senast den 20 augusti.
Startavgifter sätts in på plusgiro 750247-9 i samband med anmälan

Märk betalningen med SM2015 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
Fredag:
Lördag:
Söndag:

16:00 – 20:00
från 07:00
från 07:00

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

Lunch & servering
Lunchportion förbeställs och kostar 80 kr/portion.
Lördag: Lasagne
Söndag: Pannbiff med potatis och sås.
Sallad och dryck ingår. Det är viktigt att ange ev matallergi i samband med anmälan.
Servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsdagarna.

Startlistor och resultat
Deltagarförteckning kommer att publiceras den 13 augusti på www.skyttesm.se.
Skjuttlagslistor publiceras den 17 augusti på hemsidan www.skyttesm.se.
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras efter varje tävling på hemsidan.

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

www.skyttesm.se
infoskytte2015@gmail.com
anmalanskytte2015@gmail.com
Projektledare: Jan-Erik Fäldt, 070-573 47 75
Kassör: Sven-Erik Palm, 070-231 23 19

Gps:

Lat: N 6574170
Long: E 183434

Vägbeskrivning: Följ skyltar från E18 eller R26 in till Centrum och vidare mot
Picassoskulptur. Kör in på Presterudsvägen för att sen följa de skyltar som finns till
skjutbanan.

Information om boende
Vi kan tyvärr inte erbjuda övernattning med husvagn/husbil vid skjutbanan med
anledning av att ytor behövs för parkering och uppställning av tält m.m.
Kristinehamns skytteförening kan rekommendera Park Hotell som håller rum lediga
för er skyttar att boka. Hotellet ligger centralt i Kristinehamn, nära till restauranger,
park och butiker. Hotellet har 19 rum och har även tidigare varit populärt bland av
skyttar och funktionärer vid arrangemang. Kontaktuppgifter är: tel: 0550-150 60,
info@parkhotell-kristinehamn.nu. Adress: Floragatan 2, Kristinehamn
All information om boende i form av hotell, vandrarhem och camping hittas via
www.skyttesm.se eller direkt på www.visitkristinehamn.se
Har ni frågor om boende, maila till infoskytte2015@gmail.com eller ring Linda Strand
på 070-330 44 97. Det går även bra att kontakta Kristinehamns turistbyrå på telefon
0550-88 187.

Tävlingsschema lördag 22/8
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 söndag 23/8
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.

