
 
På uppdrag av Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion  

inbjuder Linköpings Skytteförening och Umeå Skytteförening till  
 

Svenskt Mästerskap i Nationellt Luftgevär 2015 
 

Information 

 
Tävlingsdagar:  Lördag och söndag 31 oktober - 1 november 

   fredag 30 oktober används vid behov.  
 
Tävlingsplatser: Skyttecentrum Trädgårdstorp i Linköping 

   Umeå Skyttehall i Umeå 
 
   Skytten väljer själv vid anmälan vilken plats han eller hon vill tävla på genom att  

   skicka anmälan till den förening där man vill tävla. 
 
 

Hemsida:  www.linkopingsskf.se     www.ac-skytte.com 

 

 
Klasser:  SM för juniorer stående (Jun Stå): Skytt som 2015 fyller lägst 13 år och högst 20 år. 

   SM för seniorer stående (Sen Stå): Skytt som 2015 fyller lägst 13 år.  

   SM för veteraner stående (Vet Stå): Skytt som 2015 fyller lägst 45 år. 

   SM för veteraner sittande med stöd (Vet Sim): Skytt som 2015 fyller lägst 45 år. 

   SM för seniorer sittande med stöd (Sen Sim): Skytt som 2015 fyller lägst 21 år och 

   högst 44 år.  

   Dubbelstart är tillåten för Jun Stå + Sen Stå, Sen Sim + Sen Stå samt Vet Sim + Vet 

   stå.  

   Om antalet dubbelstarter blir för många av utrymmesskäl förbehåller sig   

   arrangören i Linköping rätten att inte tillåta dubbelstart för senast inkomna  

   anmälningar. 

    

Tävlingslicens  

Samtliga deltagare måste inneha tävlingslicens, och därmed indirekt gevärsskyttekort, samt vara medlem i en 

förening som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. Ange licensnummer vid anmälan. 
 
Program och regler  

Samtliga klasser skjuter 40 tävlingsskott under en tid av 60 minuter inkluderat ett fritt antal provskott. 

Ståendeskyttar heltalssummeras och sittandeskyttar decimalsummeras.  

 

Linköping:  Stöd, Bord med 80cm höjd inställt.  

Umeå:   Stöd och justerbara bord finns att tillgå.  
 
Regler enligt SvSF:s regelbok utg 2013-05-28 , samt tillägg från gevärssektionens regelkommitté tillämpas. 

Skyttejacka är inte tillåten i sittande!  
 

 

http://www.linkopingsskf.se/
http://www.ac-skytte.com/


Finaler och finalprogram  

De 10 bästa skyttarna i respektive klass, samt skyttar med lika resultat som den tionde bästa skytten går 

vidare till respektive final. Dock max 20 skyttar totalt per klass.  
 
Finalskotten decimalsummeras. Summamarkering görs efter de fem första finalskotten.  

Finalerna skjuts i följande ordning: 1) Sen Sim + Vet Sim, 2) Jun Stå, 3) Sen Stå + Vet Stå.  
 

 SM för juniorer stående, SM för seniorer stående och SM för veteraner stående Provskott under en 

tid av 6 minuter, följt av 5 finalskott under en tid av 5 minuter. Därefter 5 finalskott under en tid av 

60 sekunder per skott, med markering efter varje skott.  

 SM för veteraner sittande med stöd och RM för seniorer sittande med stöd Provskott under en tid av 

4 minuter, följt av 5 finalskott under en tid av 4 minuter. Därefter 5 finalskott under en tid av 30 

sekunder per skott, med markering efter varje skott.  
 
Lagtävlingar  

 SM distriktslag juniorer: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar tillhörande klassen Jun Stå. 

Laget består av 5 föranmälda skyttar där samtligas resultat summeras.  

 SM distriktslag stående: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar tillhörande klasserna Jun Stå, 

Sen Stå eller Vet Stå. Laget består av 5 föranmälda skyttar där samtliga resultat summeras.  

 SM föreningslag: Varje förening får anmäla fritt antal lag med skyttar tillhörande klasserna Jun Stå, 

Sen Stå eller Vet Stå. Lagen består av 2 föranmälda skyttar där samtligas resultat summeras.  

 RM föreningslag: Varje förening får anmäla fritt antal lag med skyttar tillhörande klasserna Sen Sim 

eller Vet Sim. Lagen består av 2 föranmälda skyttar där samtligas resultat summeras.  
 
Obs!  

 Ändring av lagmedlemmar kan inte göras efter det att första skytten i laget har startat.  

 En junior kan endast ingå i ett distriktslag. Om junioren dubbelstartar kan dock starten i Jun Stå vara 

med i ett av distriktslagen och starten i Sen Stå vara med i distriktslaget för stående.  

 Skytt som dubbelstartar kan inte ingå med sina båda resultat i samma föreningslag.  
 

Markering  
 

Mästerskapen kommer att skjutas på MegaLink-elektronik i både Linköping och Umeå. Skytten byter själv 

från provskott till tävlingsskott. 
 
Priser och prisutdelning  

Medaljer i respektive klass och lagtävling delas ut på plats i Linköping och i efterhand till deltagare som 

tävlar i Umeå. Hederspriser delas ut till ca 1/3 på respektive tävlingsplats.  

Prisutdelning sker snarast möjligt efter sista finalskjutningen. Hederspriser som ej avhämtas under 

tävlingsdagarna tillfaller arrangören. 
 

Protester 
Vid eventuella protester tas en avgift om 200 kr ut vid inlämnande. Denna avgift återfås om 

protesten bifalles. 

 
Avgifter  

Individuellt 250 kr/start, föreningslag 250 kr/st och distriktslag 250 kr/st. Avgifterna samlade per förening 

och distrikt sätts in på respektive tävlingsplats konto, se nedan. Avgifterna ska vara arrangören tillhanda 

senast 5 dagar före tävlingsdag. Obetalda avgifter avkrävs vid vapenkontrollen.  

Ej betalad startavgift = ingen plats i startlistan. 
 



Anmälan  

En anmälan per förening ska vara arrangören tillhanda senast den 9 oktober. Distriktslagen anmäls innan 

tävlingarna startar. Anmälan görs i första hand i tävlingskalendern på skyttesport.se för tävlan i Linköping. 

 

 

I andra hand på bifogade blanketter som skickas till:  
 

Linköping:  anmalan@linkopingsskf.se 

 

Umeå:   sm@ac-skytte.com  

 

 

 
Efteranmälan  

Det finns möjlighet att göra efteranmälningar, mot en kostnad på 100 kr extra per skytt eller lag. Arrangören 

förbehåller sig rätten att inte ta emot efteranmälningar vid omständigheter som t.ex. skulle innebära att 

skyttar störs i orimlig grad eller att tidsprogrammet flyttas.  
 
Vapenkontroll  

Varje deltagare är skyldig att innan start i grundomgången och eventuell final genomgå vapenkontroll. 

Stickprovskontroller kommer att göras efter varje skjutlag i grundomgången.  
 
Startlistor och resultat  

Listor med skjuttider kommer att publiceras på www.linkopingsskf.se / www.ac-skytte.com. Där kommer 

även resultat från mästerskapen att publiceras löpande.  
 
Servering  

Kommer att finnas på respektive tävlingsplats.  
 

 

 

 

 

mailto:anmalan@linkopingsskf.se?subject=AnmälanSM
mailto:sm@ac-skytte.com?subject=AnmälanSM


Organisation och kontaktinformation 

 
Linköping:  

 

Arrangör: Linköpings Skytteförening, www.linkopingsskf.se  

 
Tävlingsplats: Skyttecentrum Trädgårdstorp, Linköping 
 
GPS: WGS 84 (lat, lon): N 58° 24.582', E 15° 32.790', RT90: 6476314, 1484878 
   
 

Karta: http://kartor.eniro.se/m/no1Y7  

 
Turistinformation: www.visitlinkoping.se 
 

 
 

Boende 

 

Scandic Ryd Västra 

      

 

Erbjuder en bra rabatt tävlingsdagarna, uppge ”SM 2015” vid bokning.  

Se separat länk för mer information om Scandics erbjudande. 

 

Bokning administreras EJ av Linköpings Skytteförening. 

 

Kontaktperson: Lennart Korsfeldt, 073-515 37 01. 

 

E-post: anmalan@linkopingsskf.se  

 

Avgifter: Linköpings Skytteförenings gevärssektion, bankgiro 652-5182. 

http://www.linkopingsskf.se/
http://kartor.eniro.se/m/no1Y7
http://www.visitlinkoping.se/
mailto:anmalan@linkopingsskf.se


Umeå:  

Arrangör: Umeå Skytteförening, www.AC-Skytte.com, www.Umea.AC-Skytte.com  

 
Tävlingsplats: Umeå Skyttehall.  
 
GPS: WGS 84 decimal: 63.8399, 20.2605, RT90: 7089028, 1719128.  
 

Karta: http://kartor.eniro.se/m/a1jh4  

 

 

 

Tilläggsinformation gällande tävlingen i Umeå: 

 

Tävling för ståendeklasser avgörs i Umeå på lördagen den 31 oktober. Grundomgång på 

förmiddag och final på eftermiddag. För de som ej dubbelstartar junior/senior finns möjlighet till en 

extra träningstävling på förmiddagen, se separat inbjudan.  

 

Tävling för sittandeklasser avgörs i Vindeln på söndagen den 1 november i samband med 

Vindelnskyttet. Grundomgång på förmiddag och final på eftermiddag. För de som tävlar i SM 

sittande ingår även anmälningsavgift till Vindelnskyttet i avgiften. Anmäl din start till oss, så 

anmäler vi dig vidare till Vindelnskyttet.  

 

Förlängd anmälningstid för skyttar som anmäler sig till Umeå/Vindeln, anmälan senast fredag 23 

oktober. Se e-post nedan.  

 

 

 

Turistinformation: www.visitumea.se, www.umea.se  

 
Kontaktperson: Stefan Thorin, 070-744 27 02.  
 

E-post: sm@ac-skytte.com  

 
Avgifter: Umeå Skytteförening, PlusGiro 641 78–7.  
 

http://www.ac-skytte.com/
http://www.umea.ac-skytte.com/
http://kartor.eniro.se/m/a1jh4
http://www.visitumea.se/
http://www.umea.se/
mailto:sm@ac-skytte.com


Anmälan Nationellt mästerskap i luftgevär 2015 

 
Anmälan – Förening, respektive arrangör tillhanda senast 2015-10-09  
 
Tävlingsplats: [_] Linköping [_] Umeå  
 
Förening: ..................................................................................................................... Distrikt: .................  
 
Postadress: ..................................................................................................................................................  
 
Kontaktperson/lagledare: ............................................................................................................................  
 
Telefonnr/mobiltelefonnr: ..........................................................................................................................  
 
E-postadress: ..............................................................................................................................................  
Ange e-postadress för att få en bekräftelse på att er anmälan har nått arrangören.  
 
Startlistor och resultatlistor hämtas på tävlingens hemsida www.linkopingsskf.se .  
 

 

 

 

 Namn  Klass Licensnr  Förenings- lag  Övrigt (vänsterskytt 

m.m.)  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

 
Information till tävlingssekretariatet: .........................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 
Antal starter: ____ x 250 kr = ______ kr + föreningslag: ____ x 250 kr = ______ kr. Totalt: ________ kr



 

Anmälan – Distriktslag juniorer  

 
Distrikt: .......................................................................................................................................................  
 
Kontaktperson/lagledare: ............................................................................................................................  
 
Telefonnr/mobiltelefonnr: ..........................................................................................................................  
 
E-postadress: ..............................................................................................................................................  
Ange e-postadress för att få en bekräftelse på att er anmälan har nått arrangören.  
 

 Namn Övrigt 

1   

2   

3   

4   

5   

reserv   

 

 
Information till tävlingssekretariatet: .........................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 



 

Anmälan – Distriktslag stående (Jun, Sen & Vet)  

 
Distrikt: .......................................................................................................................................................  
 
Kontaktperson/lagledare: ............................................................................................................................  
 
Telefonnr/mobiltelefonnr: ..........................................................................................................................  
 
E-postadress: ..............................................................................................................................................  
Ange e-postadress för att få en bekräftelse på att er anmälan har nått arrangören.  
 

 Namn Övrigt 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

reserv   

 

 
Information till tävlingssekretariatet: .........................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 
....................................................................................................................................................................  
 

 

 


