INBJUDAN
SPORTSKYTTE SM
50M
ESKILSTUNA 2017
SPORTSKYTTE 14-17 JULI

PÅ UPPDRAG AV SVENSKA
SKYTTESPORTFÖRBUNDET
HÄLSAR ESKILSTUNA SKYTTEFÖRENING
ALLA VÄLKOMNA TILL ESKILSTUNA OCH
HUGELSTA SKYTTECENTRUM!

Eskilstuna
Staden Eskilstuna är uppkallad efter helgonet St: Eskil år 1080. Ändelsen tuna är
gammalsvenska och betyder hem. Eskilstuna betyder således ”Eskils hem”.
Staden är historiskt mest känd för sin mekaniska industri men det finns annat också
som Eskilstunas djurpark, Parken Zoo, som är mest känd för sina vita tigrar.
”Lång Gatan” fanns redan på medeltiden och då färdades här pilgrimer på väg till
Johanniternas kloster. Idag heter den Köpmangatan och finns i Gamla Staden.
Rademachersmedjorna från 1650-talet är Sveriges äldsta verkstadsområde där
hantverket hålls levande och än idag finns där hantverkare. Många turister tycker
om att titta in i de gamla husen och se hantverkare i arbete på gammalt vis.

I Eskilstuna är det alltid nära till vattnet, det hör vardagen till och förskönar
landskapsbilden. Eskilstuna ån binder samman Eskilstuna med Mälaren och
Hjälmaren, därav det gamla smeknamnet ”Staden mellan sjöarna”.
Eskilstuna ligger ca 10 km från Mälaren i Södermanlandslän. Avståndet till
Stockholm är 117 km och med tåg tar det ca 1 timme mellan städerna.
I Eskilstuna finns många olika aktiviteter för alla åldrar. Det finns ett bra urval av
shoppingmöjligheter med allt från citygalleriorna i centrum till Gamla Stan och Tuna
Park vid Parken Zoo. Inom restauranger så finns det ett brett urval och oavsett om
du söker vällagad husmanskost, pizza, kinesiskt eller en finlagad 3-rätts middag så
finns det många alternativ.
Vill Du läsa mer om Eskilstuna så gå in på www.eskilstuna.nu eller om Ni vill prata
med Eskilstuna Turistbyrå, e-post på info@turism.eskilstuna.se
Välkomna att uppleva Eskilstuna!
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Jury

Anslås på tävlingsarenan

Tävlingarnas omfattning
Tävlingarna hålls på Hugelsta skyttecentrum, Eskilstuna och här genomförs samtliga
sportskytte grenar.
Vi kommer att skjuta med eliminering på herrarnas 60 ligg för att få till så rättvisa
deltagare i finalen som möjligt.
Under fredagen kommer herrarna att skjuta sin 60 ligg i 3 elimineringslag och efter
varje skjutlag så kommer ett specifikt antal gå vidare till lördagens huvudmatch som
därefter följs av en final. Ungefär 40-45 herrar kommer skjuta 2ggr
Samma enkla räkne regel som används vid EM och VM kommer att användas.
Fredag 14/7

SM Dam 60 ligg, Eliminering Herr 60 ligg

Lördag 15/7

SM Herr 60 ligg, SM Dam 3x20, JSM Herrjuniorer 60 ligg
Grillkväll Sponsrad av Karl Olsson Shooting Sports

Söndag 16/7

SM Herr 3x40, JSM Damjuniorer 3x20

Måndag 17/7

JSM herrjuniorer 3x40, JSM Damjuniorer 60 ligg

Tävlingslicens
Det är obligatoriskt med aktivitetskort för deltagare som är födda 2002 och tidigare
Tävlingslicensnummer SKALL anges i anmälan.

Åldersgränser
SM sportskytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13år.
JSM sportskytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13år och högst 20år

Vapenförvaring
Det kommer tyvärr inte finnas möjlighet till förvaring av vapen eller utrustning på
skjutbanan.

Markering
Tävlingen kommer att genomföras på Sius Ascors Laser score tavlor.
Markeringssystemet är godkänt av Internationella Skyttesportfederationen (ISSF) för
internationella tävlingar och rekord.

Tävlingsprogram Sportskytte 50m
Allmänt
Sportskyttetävlingarna genomförs enligt ISSF:s reglemente
Förberedelsetid och tillgång till banan
Förberedelsetid och provskott
Tävlingsstart
Tävlingstider
60 ligg
3x40
3x20

15 minuter före utsatt tid
utsatt tid
15 minuter efter utsatt tid

Tid: 50 minuter
Tid: 2 timmar 45 minuter
Tid: 1 timme 45 minuter

SM för Föreningslag
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där alla resultat räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år. Förening får ställa upp med
obegränsat antal lag. Skytt kan dock endast ingå i ett föreningslag.

Anmälan och Avgifter
Individuellt
Efteranmälan
Föreningslag
Grillkväll

250 kr / start
+100kr / start
250kr / lag
50kr /person

En anmälan per förening görs på bifogad blankett och skall vara arrangören
tillhanda senast den 1 juli 2017. Efteranmälan tas endast emot om plats finns.
Då sista anmälan är sent satt så kommer listorna ut så fort Vi får det klart men
senast den 5 juli 2017.
Ange födelseår vid en ålder mellan 13 och 15år, klass A, B, C, mästerskapsklass och
tävlingslicensnummer i anmälan. Även anmälan till grillkvällen skall göras.
För att spara Er förenings anmälan innan Ni skickar den så välj ”spara som” och där
så antingen sparar Ni den som pdf eller väljer att lägga till Er förenings namn efter
…..SPORTSKYTTE
Anmälningsblanketterna skickas till
Eskilstuna Skytteförening
c/o Marie Enqvist
Årbygatan 13A
633 45 Eskilstuna

alternativt till:

anmalansm@eskilstunaskf.se

Avgifterna sätts in på Eskilstuna Skytteförenings Bankgiro: 357-8846 i samband
med anmälan
Vid betalning, glöm inte att ange SM 50m + ER förenings namn.
Har Ni ej betalat anmälningsavgift före tävlingens start så får Ni ej delta i tävlingen.

Vapen- och utrustningskontroll
Vapen- och utrustningskontroll är obligatorisk för samtliga skyttar.
Tid för kontroll:
Torsdag 13/7
kl.17.00 – 19.00
Övriga dagar:
1 timme före första start - fram till sista skjutlagets start
Stickprov av vapen kommer att genomföras efter varje skjutlag

Servering
Enklare servering kommer att finnas på skjutbanan med en lättare servering av
smörgåsar, korv, glass, godis, varma och kalla drycker.
Vi tar emot kontanter och betalning via swish.
För en stadigare lunch kommer det finnas möjlighet till att köpa kebab mm från en
separat vagn.

Grillkväll
Under lördagskvällen den 15/7 så kommer det att anordnas en grillkväll på Hugelsta
Skyttecentrum med helgrillat vildsvin med olika tillbehör
Kvällen är en Sponsring från Karl Olsson Shooting Sports och kommer till en
självkostnad på 50kr för att kunna lämna ett antal till leverantören.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning till Hugelsta Skyttecentrum kommer att finnas i tävlingskalendern
god tid före tävlingarna.

Förslag till Boende

För övriga hotell och annat boende se även www.eskilstuna.nu

Best Western Plaza Hotel
Drottninggatan 9
632 20 Eskilstuna
016-15 00 00
http://www.plazahotel.nu/
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell
Munktellstorget
633 43 Eskilstuna
016-16 78 00
http://www.choicehotels.se
Comfort Hotel Eskilstuna
Hamngatan 9
632 20 Eskilstuna
016-17 78 00

