
 
 
 

                                               PÅ UPPDRAG AV  
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION  

 

INBJUDER 
 

Virsbo Ungdomsskytteförening och Umeå Skytteförening 
 
 

                                  TILL                          
 

    Nationellt SM Luftgevär 2019     

  
 

enligt SvSF:s 
Gevärssektionens Regelboken Nationellt skytte 

 



Information Tävlingsdagar: Lördag och söndag 2 - 3 november, 
fredag 1 november används vid behov. 
 
Lördag: Stående grundomgång och final. Söndag: Sittande grundomgång och final. 
  
Tävlingsplatser: Fagerstahallen i Fagersta, Umeå Skyttehall i Umeå (stående lördag), 
Vindelns Skyttehall i Vindeln (sittande söndag) 
 
Skjutplats: Fagersta: Stöd och fast bord. Umeå/Vindeln: Stöd och justerbara bord finns att 
tillgå. 
  
Skytten väljer själv vid anmälan vilken plats han eller hon vill tävla på genom att skicka 
anmälan till den förening där man vill tävla. 
    

 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL! 
 
 

Tävlingsledning Fagersta  
Tävlingsledare: Satu Lamminiemi, 070-147 42 68  virsbo.uskf@gmail.com 
 
Tävlingsledning Umeå  
Tävlingsledare: Stefan Thorin, 070-744 27 02  sm@ac-skytte.com  
 
 
Tävlingarnas hemsida 
https://idrottonline.se/VirsboUSKF-Skyttesport      www.ac-skytte.com 
 
Tävlingarnas omfattning 
 
SM för seniorer stående (Sen Stå): Skytt som under året fyller lägst 13 år.  
SM för veteraner stående (Vet Stå): Skytt som under året fyller lägst 55 år.  
SM för juniorer stående (Jun Stå): Skytt som under året fyller lägst 13 år och högst 20 år.  
SM för veteraner sittande med stöd (Vet Sim): Skytt som under året fyller lägst 55 år.  
SM för seniorer sittande med stöd (Sen Sim): Skytt som under året fyller lägst 21 år och 
högst 54 år.  
 
Dubbelstarter  
Dubbelstart är tillåten. Det kan innebära två skjutningar samma dag med kort tid mellan. Om 
arrangören finner det nödvändigt kan denne begränsa deltagarantalet beroende på 
skjutbanans kapacitet. 
 
Program och regler Samtliga klasser skjuter 40 tävlingsskott under en tid av 60 minuter 
inkluderat ett fritt antal provskott. Ståendeskyttar heltalssummeras och sittandeskyttar 
decimalsummeras. 
 
 



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.( Om tävling på två orter 
är det lika antal på varje ort till final). Dock max 20 skyttar totalt per klass/ort eller 
bankapacitet på respektive ort. Finalskotten decimalsummeras. Summamarkering görs efter 
de fem första finalskotten. Finalerna skjuts i följande ordning: Lördag stående, Junior, 
Veteran, Senior, Söndag sitt: Senior, Veteran. 
 
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 SM för seniorer sittande med stöd. Provskott 
under en tid av 6 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 
 
Distriktslagstävlingar (ett lag per distrikt) 
SM distriktslag stående: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar tillhörande klasserna 
Junior Stå, Senior Stå eller Veteran Stå. Laget består av 7 föranmälda skyttar där de 5 bästa 
skyttarna utgör det slutliga laget.  
 
SM distriktslag stående juniorer: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar tillhörande 
klassen Junior Stå. Laget består av 3 föranmälda skyttar där samtligas resultat summeras. 
   
SM distriktslag Sittande: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar tillhörande klassen 
Senior sitt eller Veteran sitt . Laget består av 7 föranmälda skyttar där de 5 bästa skyttarna 
utgör det slutliga laget.  
 
Föreningslagstävlingar (ett eller flera lag per Skytteförening)  
SM föreningslag stå Junior: Varje förening får anmäla fritt antal lag med skyttar tillhörande 
klassen Junior Stå. Lagen består av 2 föranmälda skyttar där samtligas resultat summeras.  
SM föreningslag stå Senior/Veteran: Varje förening får anmäla fritt antal lag med skyttar 
tillhörande klasserna Sen Stå eller Vet Stå. Lagen består av 2 föranmälda skyttar där 
samtligas resultat summeras.  
SM föreningslag Sitt: Varje förening får anmäla fritt antal lag med skyttar tillhörande 
klasserna Senior Sim eller Veteran 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 
Junior 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. 
 
 



Anmälan  
En anmälan per förening ska vara arrangören tillhanda senast den 20 oktober. Distriktslagen 
anmäls innan tävlingarna startar. Anmälan görs helst via Indta till Fagersta, annars mail, till 
Umeå via mail. Skriv i namn, förening, distrikt, klass, licensnummer, lag 
Avgifter betalas samtidigt! 
 
Tävlingslicens 
Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att 
licens är registrerad. 
 
Avgifter 
Individuellt 250:-  per disciplin 
Föreningslag 275:-  per lag 
Förbundslag 275:-  per lag 
 
Avgifter sätts in på: 
Virsbo: Virsbo Uskf, BG 200-9132, senast 27 oktober 2019. 
Umeå: Umeå Skytteförening, PlusGiro 641 78–7, senast 27 oktober 2019. 
 
Märk med SM 2019 och förenings/distrikts namn.  
För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid! 
 
Skjutlagslistor/Uppropstider 
Skjutlagslistor med uppropstider publiceras på tävlingarnas hemsida och i SvSF:s 
tävlingskalender, uppdateras löpande. 
 
Information 
 

Arrangör: Virsbo Uskf, https://idrottonline.se/VirsboUSKF-Skyttesport 
 
Tävlingsplats söder: Fagerstahallen, Risbrovägen 2, Fagersta 
 
Kontaktperson: 
Satu Lamminniemi, 070-518 32 33. E-post: virsbo.uskf@gmail.com 
 
Avgifter: Virsbo Uskf, Bankgiro 200-9132 
 

Arrangör: Umeå Skytteförening, www.AC-Skytte.com 
 
Tävlingsplats norr: Stående lördag Umeå Skyttehall. Sittande söndag Vindelns Skyttehall 
 
Kontaktperson Umeå/Vindeln: 
Stefan Thorin, 070-744 27 02. E-post: sm@ac-skytte.com 
 
Avgifter: Umeå Skytteförening, PlusGiro 641 78–7. 
 
 



Tävling för ståendeklasser avgörs i Umeå på lördagen den 2 november. 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 3 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. 
 
Resultat 
Resultatlistor anslås i skjuthall och publiceras fortlöpande på tävlingarnas hemsida och i 
SvSF:s tävlingskalender Indta. 
 
Vapenkontroll 
Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före start. Stickprov kan genomföras 
efter varje skjutlag samt för medaljörerna i respektive mästerskap. 
Tider för obligatorisk vapenkontroll: Fredag 17:00 – 20:00.  
OBS! Olika tider för respektive ort.    Lördag 08.00 – 17:00. 
 Söndag 08.00 – 12:00. 
Vapenförvaring 
Skyttarna ansvarar själva för sitt vapen.   
 
Prisutdelning 
Medaljer i respektive klass och lagtävling delas ut på plats i Fagersta och i efterhand till 
deltagare som tävlar i Umeå/Vindeln. 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. 
 
Logiförslag: Fagersta 
   
Dickens Wärdshus 0223-14171, Enkelrum 675,75kr/natt, Tvåbäddsrum 837,25kr/natt , 
Extrasäng 161,50kr/säng, I priset ingår frukostbuffé samt en enklare middagsbuffé. Vid 
bokning uppge (SM2019) ange samtidigt om ni vill ha middagsbuffé. 
 
Bestwestern Brukshotellet 0223-17060, Enkelrum 725kr/natt, Dubbelrum 900kr/natt. Vid 
bokning uppge (SM2019) 
 
Eskins Camping 0223-13022, finns 4-bäddsstugor. 
  
Servering 
Kommer att finnas på respektive tävlingsplats. 
 
Logiförslag: Umeå 
Turistinformation: www.visitumea.se, www.umea.se 
 
GDPR 
I samband med anmälan ger ni oss som förening möjligheter att fotografer till 

publikationer/hemsida och publicera ert namn i resultatlista. 

http://www.umea.se/

