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Vindeln – det är här det händer
Kombinationen av trygg boendemiljö, vacker natur
och aktiva och engagerade människor gör Vindeln
till en intressant kommun i ständig utveckling.

Vi ser oss själva som regionens bästa kommun för
barnfamiljer och entreprenörer. Vindeln har en lång
historia och anda av entreprenörskap. Tillsammans
driver vi utvecklingen framåt både i företagen och i kommunen.

Vindeln är dessutom en perfekt plats att landa på för dig som känner att det är dags
att fokusera på familj och livskvalitet. Här är det lika nära till skogar och dånande
forsar som till butiker, skolor och bibliotek.

Här råder den unika kombinationen av ett lätt och naturnära men samtidigt aktivt
liv, med jobb och familj. Välkommen till Vindeln, det är här det händer!

Mer om Vindeln finns att läsa på www.vindeln.se.

Vindelns kommun

Ramselefors Skytteförening
Ramselefors Skytteförening bildades 1941 i den vackra byn
Ramsele, Vindelns kommun, Västerbotten. I vår verksamhet
bedriver vi gevärs- och skidskytte. Under åren har vi haft många
framgångar, både nationella och internationella, i många olika
grenar. Även om vi har en framgångsrik elit riktar vi främst in oss
på breddidrott med barn och ungdomar i fokus.

Skyttehallen i Vindeln
I Vindeln har vi vår fina skyttehall med möjlighet att skjuta på avstånd mellan 10 och
50 meter. För luftskytte har vi 40 moderna elektroniska Megalinkbanor. 10 av dessa är
höj- och sänkbara för att möjliggöra luftskytte i alla ställningar och 30 av banorna har
höj- och sänkbara bord. För korthållsskytte har vi 16 elektroniska Megalinkbanor.

Skjutbanan i Ramsele
I Ramsele har vi vår trevliga skjutbana med möjlighet att skjuta på avstånd mellan 50
och 300 meter. För banskytte 300 meter och korthållsskytte 50 meter har vi 24
elektroniska Megalinkbanor. På anläggningen finns det gott om husvagns- och
tältplatser och givetvis både duschar och toaletter. Dessutom har vi en fristående
resultathall med livevisning och även kök med servering. I augusti 2017 kommer vi att
anordna åtets SM i nationellt banskytte 300 meter.

Vi hoppas att vi kommer att bjuda på fina tävlingar med nöjda deltagare som gärna
återvänder till oss!

Ramselefors Skytteförening



Program
Tävlingscentrum är Vindelns Skyttehall, Fritidscentrum i Vindeln.

Hemsida: www.ac-skytte.com, E-post: ramselefors@hotmail.com

Information: Bert-Ove Hägglund 070 – 341 72 42
Information: Lars Nordvall 070 – 628 77 92

JSM, lördag 18 mars
 Svenskt mästerskap för Herrjuniorer, 60 skott, skjuttid 75 min.
 Svenskt mästerskap för Damjuniorer, 40 skott, skjuttid 50 min.
 Föreningslagtävling Herrjunior (2 x 60 skott)
 Föreningslagtävling Damjunior (2 x 40 skott)

SM, lördag 18 mars – söndag 19 mars
 Svenskt mästerskap för Herrar, 60 skott, skjuttid 75 min.
 Svenskt mästerskap för Damer, 40 skott, skjuttid 50 min.
 Föreningslagtävling Herr (2 x 60 skott)
 Föreningslagtävling Dam (2 x 40 skott)

Juniorskytt får göra dubbelstart för att delta i både junior- och seniorklass.

Lag skall vara föranmält och namngivet. Ändring av lagsammansättning måste göras
innan första lagskytt startar. Obegränsat antal lag får anmälas.

Tävlingen skjuts på elektroniska tavlor av märket Megalink.

Tävlingarna genomförs enligt ISSF:s och SvSF:s reglemente.

Seedning av skyttar kommer att ske. De bästa skyttarna, enligt Sverigerankingen,
skjuter i ett varsitt seedat lag innan respektive final.

Prel program lördag 18 mars Prel program söndag 19 mars
08:30/09:00 Upprop/Start Lag 1 (HJ/DJ) 08:30/09:00 Upprop/Start Lag 5 (H/D)
10:30/11:00 Upprop/Start Lag 2 (DJ) 10:30/11:00 Upprop/Start Lag 6 (H)
12:00/12:30 Upprop/Start Lag 3 (HJ) 12:30/13:00 Upprop/Start Lag 7 (D)
14:30 Final (DJ) 8 skyttar 14:30 Final (H) 8 skyttar
15:30 Final (HJ) 8 skyttar 15:30 Final (D) 8 skyttar
16:45 Prisutdelning (DJ/HJ) 16:45 Prisutdelning (H/D)
18:00/18:30 Upprop/Start Lag 4 (H/D)

Se startlista för definitiva skjuttider. Vid många deltagare kommer fredagen att
användas som reservdag.

Under torsdag kväll och fredag kväll kommer det finnas möjlighet att träna i
Skyttehallen, se startlista för tider.

Klassindelning vid JSM
HJA / DJA Född 1997 - 1999
HJB / DJB Född 2000 - 2001
HJC / DJC Född 2002 - 2004

För deltagande i alla SM krävs giltig tävlingslicens.



Resultat och Prisutdelning
Resultat och bilder från tävlingen, kommer att läggas ut på hemsidan löpande under
tävlingsdagarna. Hemsida: www.ac-skytte.com

Prisutdelningsceremoni direkt efter finalerna respektive tävlingsdag.

Mästerskapsmedaljer och lokala hederspriser till de främsta skyttarna i respektive
mästerskap och lag.

Priser som inte hämtas personligen, eller via ombud, tillfaller arrangören.

Anmälan och Avgifter
Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast söndag 26 februari.
Anmälningsblankett i Excelformat finns att hämta på hemsidan.
Motsvarande uppgifter för anmälan kan även skickas in via e-post.

Postadress: Ramselefors Skytteförening, Tråggränd 18, 906 26 Umeå
E-post: ramselefors@hotmail.com

Startavgift individuellt 250:-
Startavgift föreningslag 250:-

Summa avgifter för anmälan sätts in i samband med anmälan på
Ramselefors Skytteförenings bankgiro 5350 – 7406.
Märk med ”SM” och föreningens namn.

Tävlingslicensnummer och födelseår anges vid anmälan.

Registrering och Utrustningskontroll
Utrustningskontroll sker i samband med registrering enligt gällande reglemente.

Öppettider presenteras i startlistan. Stickprovskontroller kan komma att ske under
tävlingsdagarna.

Deltagarna svarar själva för en betryggande förvaring av gevär och utrustning.
Säkerhetslina ska alltid vara instoppat i geväret då skjutmoment ej pågår.

Servering
Under tävlingsdagarna erbjuds enklare servering vid skyttehallen. Vi kommer även att
erbjuda hamburgare och fika med något gott till.

Logi och Transport
Vindeln ligger 55 km nordväst om Umeå. Tänk på att boka boende och transport i god
tid innan tävlingarna. Transport till Vindeln kan förslagsvis ske med bil/buss eller tåg.
Till Umeå finns det många flygbolag som flyger.

För tips om boende se www.visitvindeln.se eller www.visitumea.se
Karta till Vindeln Skyttehall: www.hitta.se/kartan?s=a8852b3e



Anmälningsblankett till JSM & SM i luftgevär 2017
OBS! Anmälan skall vara oss tillhanda senast söndag den 26 februari!

ANMÄLAN LAGANMÄLAN
Namn

Tävlings-
licens nr Födelseår

(För JSM)

JSM
Ange HJA/HJB/HJC

DJA/DJB/DJC

SM
Ange H/D

JSM
(Lagnr)

SM
(Lagnr) Önskemål

Antal starter á 250 kr = .................... Betalning insättes på Ramselefors bg 5350 - 7406
Antal föreningslag á 250 kr = .................... Märk med ”SM” och föreningens namn

Summa avgifter: .................... kr

Anmälningslistan insändes till: Startlistan återsändes till:

Ramselefors Skytteförening Förening: ........................................................................................

c/o Lars Nordvall Kontaktperson: ........................................................................................

Tråggränd 18 Telefon: ........................................................................................

906 26  Umeå E-postadress: ........................................................................................

E-postadress: ramselefors@hotmail.com


