
På uppdrag av 

Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion 

inbjuder 

Södermanlands Skyttesportförbund 

till 

 

 

Öppet – SM 

Veteran-SM 

Junior – SM 

Kikar – SM 

och RM för veteraner 

 

Gevär fält 

2017-05-06 

 

 

 

 



Tävlingsledning: Tävlingsledare Jan Nilsson 

  Bitr. tävlingsledare 

  Tävlingssekreterare Peter Ekström 

  Tävlingskassör Christer Rosenberg 

  Banläggare  Martin Smedenborn 

  SvSFs representant Stefan Jakobsson 

 

Tävlingscentrum: Barva Bygdegård. Avfart/trafikplats Kjula, nr 134. 

  Efter avfarten följ vägvisning. 

  Koordinater N 59 19 36 769   Ö 16 46 5037 

 

Hemsida:   

 

Program: Öppet SM/Veteran-SM/Kikar-SM/Junior-SM i fältskytte gevär, 

individuellt och lag. Veteran-RM individuellt. 

 Tävlingen omfattar åtta stationer för samtliga deltagare, ingen 

inskjutningsstation 

 Öppet SM, Veteran-SM och JSM-klasser skjuter i liggande och 

knästående skjutställning. 

 Kikar-SM och Veteran-RM skjuter enbart i liggande skjutställning. 

 Veteran-SM, Veteran-RM och JSM har längre skjuttider än övriga 

klasser. 

 Tävlande i klassen Kikar-SM kommer att placeras i patruller där 

det endast kommer att finnas Kikar-SM skyttar.   

 

Regelverk: Tävlingarna genomförs enligt Regelbok Nationellt Skytte (Utgåva 

2017-02-02).  

 Elektroniska hjälp-medel, till exempel mobiltelefon, läsplatta eller 

dator, är ej tillåtna under tävlingsbanan. För kikarklassen tillåts 

endast vapen med max kaliber 7,62 och minsta avtryckarvikt 1,0 

kg. Rekylbroms tillåts ej.  

 

Jury: Anslås tävlingsdagen 

 

Individuella  Öppet SM: Alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2004 

tävlingar: Veteran-SM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1962 och tidigare 

 Junior-SM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1997–2004 

 Kikar-SM: Alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2004 

 Veteran-RM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1962 och tidigare 

 

 

 

 

  



Förbundslag: Öppet SM:  Ett lag/förbund. 5 skyttar ingår, alla räknas 

 Veteran-SM: Ett lag/förbund. 5 skyttar ingår, alla räknas 

 Junior-SM: Ett lag/förbund. 3 skyttar ingår, alla räknas 

 SM/JSM skytt kan endast ingå i ett Förbundslag. RM- och 

Kikarskytt kan ej ingå i förbundslag. 

 

Föreningslag: Öppet SM, Kikar-SM, Junior-SM och Veteran-SM (Vet-SM ej Sm-

status) 

Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag i respektive 

klass. OBS! RM-klass kan ej ingå i föreningslag  

 

Anmälan: Förening anmäler sina skyttar och föreningslag inkl. lunch-

beställning senast tisdag 18 april. Förbund anmäler Förbundslag 

senast måndag den 24 april. Anmälan sändes till: 

 Södermanlands Skyttesportförbund 

 Peter Ekström 

 Hällbergavägen 22 

 635 19 Eskilstuna 

 E-post: skytteforbund.sodermanlands@telia.com 

 Tävlingslicens 2017 krävs för deltagande. Efteranmälan kan göras i 

mån av plats. 

 

Patrullistor: Patrullistor med starttider publiceras på tävlingarnas hemsida 

 senast söndag 23 april. 

 

Avgifter: SM och Veteran-SM: Individuellt  350 kr 

   Förbundslag  400 kr 

   Föreningslag, öppen 200 kr 

                     (Ej SM status) Föreningslag, vet  200 kr  

    

 JSM:  Individuellt  200 kr 

   Förbundslag  200 kr 

   Föreningslag  100 kr 

 RM veteraner: Individuellt  350 kr 

 Kikar-SM:  Individuellt  350 kr 

   Förbundslag  400 kr 

Föreningslag  200 kr 

  Lunch, förbeställd:   100 kr 

 

Avgifterna sätts in i samband med anmälan på Södermanlands 

Skyttesportförbund Bg 607–0692. OBS! ange ”Fält-SM” och 

”Föreningsnamn” för anmälan samt för anmälan av Förbundslag 

ange ”Förbundsnamn”. 

 

mailto:skytteforbund.sodermanlands@telia.com


Bilfältskjutning: Tävlingen genomförs som bilfältskjutning. Tidhållning och 

parkering vid skjutstationerna kräver samåkning. Ange 

samåkande skyttar vid anmälan. Skyttar kvarstannar i bilar vid 

stationen tills tecken ges. 

 

Vapenkontroll: Samtliga deltagare skall uppvisa sina vapen för godkännande vid 

vapenkontroll före start. Vapenkontroll öppen vid Tävlings-

centrum fredag 5 maj kl. 16:00 – 19:00 och lördag 6 maj från 1 

timme innan första start. Vapenkontroll sker också före och efter 

särskjutning för särskjutande skyttar. 

 

Prisutdelning: Prisutdelning sker på Tävlingscentrum vid Barva Bygdegård 

snarast möjligt efter tävlingen. 

 SM/JSM mästerskapsmedaljer utdelas enligt SvSFs gevärssektions 

bestämmelser 

 RM medaljer utdelas enligt SvSFs gevärssektions  

 bestämmelser 

 Lagerkransar utdelas till respektive individuell mästare 

 Hederspriser utdelas i respektive mästerskap till ca ¼ av 

deltagarna 

 

Särskjutning: ENDAST om guldmedalj i alla individuella tävlingar 

 

Information: Informationen vid Tävlingscentrum är öppen under fredag den     

5 maj kl. 16:00 – 19:00 och under lördag en timme före första 

start och till sista patrullen startat. Här hämtas lunchkuponger, 

dekaler och senaste information. Utdelas föreningsvis. 

 

Möte: Gevärssektionen, Kjell Lind, Patrik Hjortskull och Stefan Jakobsson 

kommer att finns på Barvagården kl. 18-20 fredagen 5 maj för att 

diskutera / svara på de frågor vi kan / ta med oss vissa frågor 

vidare / mm. 

 

Servering: På Tävlingscentrum finns lunch- och caféservering. Lunch 

förbeställs och betalas vid anmälan. Gäller även för medföljande. 

  

 

Upplysningar: Peter Ekström, 070-657 33 07  

 

Husbil/husvagn: Uppställningsplats finns vid tävlingscentrum natten mellan fredag 

och lördag. Ingen el, wc eller dusch. 

  

 

 



 

 

 

 

 


