
 
 

Tävlingsdag: Söndagen den 8 april 2018. 

 

Tävlingscentrum: Nossebroskolan, Nossebro. 

 

Anmälan:  Görs föreningsvis via anmälningsblankett senast lördagen den 15 mars. Några dagar 

därefter läggs förbundslistor ut på anmälda skyttar per SM/RM-klass på 

faltsmgevar2018.se Förbundslag anmäls via E-mail till 

ingemar.gustavsson@vgidrott.se   senast den 1 april. 

 

Patrullistor:   Patrullistor med starttider publiceras på hemsidan faltsmgevar2018.se 28 mars. 

 

Program:  SM/RM i fältskytte gevär, individuellt och lag. 

 Tävlingarna genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. För SM kikarklassen 

tillåts endast vapen med kaliber högst 7,62/30-06/.308 eller motsvarande. Minsta 

avtryckar-vikt kikarklassvapen skall vara 1,0 kg och de får ej vara försedda med 

rekylbroms. Tävlingarna omfattar 8 stationer för samtliga deltagare, ingen 

inskjutningsstation.  

 SM-klasserna skjuter liggande och knästående skjutställning. RM-veteraner och 

SM kikarklass skjuter enbart i liggande skjutställning.  

                                 SM öppen klass och SM kikarklass har korta skjuttider övriga långa skjuttider. 

                                Omskjutning sker endast om guldmedalj, vid silver eller brons skiljer  

                                man på innerträff, resultat från skjutstationerna bakifrån (8-1) 

 

Rent spel  All användning av mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är förbjuden under 

tävling. OBS detta gäller även åskådare/medföljande 

                                    Dopingkontroll kan komma att utföras av Riksidrottsförbundet. 

 

Bana/Patrullstig: Tävlingen genomförs som bilfältskjutning, Tidhållning och parkering vid 

skjutstationer kräver samåkning i så få bilar som möjligt. 

 

Individuell tävling: SM Öppen klass för alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2005. 

  SM Veteraner för alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1963 och tidigare. 

  SM Juniorer för alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1998-2005. 

  SM Kikarklass för alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2005. Endast 

vapen med maximal kaliber 7,62/30-06/.308 tillåts. 

  RM Veteraner för alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1963 och tidigare. 

   

Lagtävling SM Förbundslag Öppen klass. Ett lag/förbund. 5 skyttar alla räknas. 

Förbundslag SM Förbundslag Veteraner.  Ett lag/förbund. 5 skyttar alla räknas. 

 SM Förbundslag Juniorer. Ett lag/förbund. 3 skyttar alla räknas. 

 RM Förbundslag Kikarklass. Ett lag/förbund, 5 skyttar ingår, alla räknas  

 Observera att skytt bara kan ingå i det lag som är klasstillhörigheten, t ex SM 

Förbundslag Öppen klass kan bara innehålla skyttar från klass SM Öppen klass.  

  RM-skyttar saknar förbundslagtävling. 

 

Lagtävling SM Föreningslag Öppen klass / SM Veteranklass. Förening får anmäla obegränsat 
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Föreningslag antal tvåmannalag där lagmedlemmarna valfritt får hämtas från SM Öppen klass och  

SM Veteranklass. 

                                

  

 SM Föreningslag Juniorer. Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag av 

skyttar som deltar i SM-Juniorklassen. 

 RM Föreningslag Kikarklass Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag av 

skyttar som deltar i SM-kikarklassen. 

 

 Observera att skytt bara kan ingå i ett föreningslag.  

 RM-skyttar saknar föreningslagtävling. 

 

Tävlingslicens:          Innehav av tävlingslicens är obligatoriskt 

 

Vapenkontroll: Samtliga deltagande skyttar skall få sina vapen godkända på Vapenkontrollen före 

start. Vapenkontroll sker vid tävlingscentrum lördagen den 7 april 18:00- 20:00 samt 

söndagen den 8 april från 06:00 fram till att skytten startar.  

                                    Vapenkontrollen kommer att utföras av Norma. 

 

 Säkerhetspropp skall användas vid vapenkontrollen och under hela tävlingens 

genomförande.  

 

Vi påminner om vapenlagens bestämmelser angående förvaring och tillsyn. 

 

Prisutdelning: Prisceremoni sker på tävlingscentrum, snarast möjligt efter genomförd tävling. 

  

 Mästerskapsmedaljer/-plaketter delas ut enligt SvSF, Gevärssektionens bestämmelser i 

SM Öppen klass, SM Veteran-klass, SM Junior-klass och SM kikarklass samt därtill 

hörande förbundslag- och föreningslagtävlingar.  

  

 Mästerskapsmedaljer delas ut enligt SvSF, Gevärssektionens och arrangörens 

bestämmelser i RM Veteran-klass.  

  

 Hederspriser enligt arrangörens bestämmelser delas ut i samtliga SM/RM-klasser   .  

   

Avgifter: SM Öppen klass 

• Individuellt 350 kr  

• Förbundslag 400 kr 

 SM Veteraner 

• Individuellt 350 kr  

• Förbundslag 400 kr 

                                    SM Öppen klass / SM Veteraner  

• Föreningslag 300 kr 

 SM Juniorer 

• Individuellt 200 kr  

• Förbundslag 200 kr 

• Föreningslag 100 kr 

 RM Veteraner  

• Individuellt 350 kr  

                                    SM Kikarklass  

• Individuellt 350 kr  

• Förbundslag 400 kr 

• Föreningslag 300 kr 

                                    Utländska gästskyttar betalar 350 kr. 

  

Avgifterna sätts in i samband med anmälan på  

Varatraktens skyttekrets, bankgiro 261-0475.  



Viktigt att ni märker med föreningens namn! 

 

 

 

Tävlingsjury:  Anslås tävlingsdagen. 

 

Tävlingsledare:  Hans Bahrenfuss 

 

Banläggare:  Anders Assmundsgård och Lars Johansson 

 

Servering:  Finns på tävlingscentrum. Se mer information på hemsidan: faltsmgevar2018.se 

 

  Lunch finns att förbeställa och det blir den klassiska rätten pytt i panna med ägg, 

rödbetor, hårt bröd samt måltidsdryck. Serveras mellan 11.00 fram till 16,00 tiden 

eller när alla patruller är tillbaka igen. 

 

Boende: Se mer information på hemsidan: faltsmgevar2018.se 

 

Vägbeskrivning: Tävlingscentrum GPS  

 WGS84 DD (LAT, LONG) 58.190355 12.720765  

 Kvarngatan 5 Nossebro 

 

Upplysningar:  Hans Bahrenfuss, 0705-22 34 12,  

 Anders Assmundsgård  0512-30 00 16, anders.assmund@gmail.com 

  Ingemar Gustavsson 010 – 476 41 40 ingemar@sisu.o.se frågor kring anmälan 

 

Övrigt:  För övrig information om vägbeskrivning, boende, sevärdheter, restauranger, 

startlistor, resultat m m hänvisas till hemsidan faltsmgevar2018.se 

 

 

 

Välkomna till ett Mästerskap 

där arrangören kommer göra allt för att ni skyttar 

som medverkar ska uppleva en rättvis tävling och trivas. 

Tävlingarnas motto: kamp, glädje och gemenskap 
 

 

 

 

Väl mött till Fältskytte-SM 2018! 
 

hälsar föreningarna 

 

Barne Åsaka SKF 

Bäreberg SKF 

Essunga SKF 

Eggvena-Bråttensby SKF 
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