
 

ESKILSTUNA SKYTTEFÖRENING 

Bjuder in till  

SVENSKA VETERANMÄSTERSKAPEN I 

SPORTSKYTTE 50M & 300M 

28-30 AUGUSTI 2020 

 

Då idrottsåret 2020 inte är som vanligt så tycker Vi att det är bra att hålla 

Veteranskyttet igång i den utsträckning det går för de klasser som fortfarande får 

tävla och arrangerar ett SM på 50m och 300m under augusti.  

Vi kommer att lägga ett SM på 10m i samband med novembers 

Veteranmönstring i MunktellArenan, Eskilstuna och hoppas att vissa 

restriktioner har förändrats till dess. 

Tävlingarna på 50m och 300m kommer att genomföras med goda förutsättningar 

att ha säkra skjutningar, på varannan bana, för att hålla ett avstånd till varandra. 

Vi kommer också sprita av knapparna mellan skjutlagen mm. 

Tävlingarna kommer att genomföras tillsammans med vår redan utlysta 

Dubbeltest på 50/300m och därför kommer även andra skyttar att delta och 

därför är startagifterna sänkta detta år. 

Vi hälsar Er varmt Välkomna till Eskilstuna! 

PROGRAM: 

Fredag 28 augusti, Gevär 300m 

Plats: Hugelsta 

Klasser: 65, 55, 45 och Dam 

Program: 40 ligg       (15min provskott + 45min) 

40+20+20      (15min provskott + 45min, 90min för 20+20)  

Alla startar ställningskyttet samtidigt och paus tillämpas mellan Ligg/Ställning 

 

Klass 55 och 65, Gevär 50m 

Plats: Hugelsta 

Dag: Lördag 29 augusti 

Program: 60 ligg med decimaler (15min provskott och 50min tävling) 

 

Dag: Söndag 30 augusti 

Program: 3x20 (15min provskott + 1h 45 min tävling) 



Klass 45 och Dam, Gevär 50m  

Plats: Hugelsta 

Dag: Lördag 29 augusti 

Program: 3x20 (15 min provskott + 1h 45 min tävling) 

 

Dag: Söndag 30 augusti 

Program:  60 ligg med decimaler (15min provskott och 50min tävling) 

 

Lagtävling 

Föreningslagtävling 2-manna i samtliga discipliner 

 

Prisutdelning 

Hur prisutdelningar ska genomföras har inget beslut tagits om ännu. 

 

Kamratmiddag 

Kamratmiddagen kommer att utgå detta år  

 

Anmälan 

E-mail till eskilstunaskf@eskilstunaskf.se  

Anmälan ska vara Oss tillhanda senast den 20/8 och innehålla Namn, Klass, 

Förening, vilka grenar man ska skjuta samt ev lagtävling 

 

Avgifter: Individuellt 150kr /tävling 

 Lag  150kr /tävling 

  

Betalas senast den 25/8 till BG 357-8846 Ange VetSM 2020 samt Din/Er 

förenings namn 

Startlistor kommer att finnas i Tävlingskalendern (IndTA) tillsammans med 

Dubbeltesten 50/300m samt på Eskilstuna Skytteförenings hemsida. 

 

Förslag till Boende 

 

Hotell Comfort   
Hamngatan 9    

632 20 Eskilstuna  För att kunna få de rabatterade sportpriserna  

016-17 78 00  på Comfort så krävs det att man ringer och  

co.eskilstuna@choice.se bokar boendet.  

 

Elite Stadshotell 

Hamngatan 11 

632 20 Eskilstuna 

www.elite.se  

 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL ESKILSTUNA!! 
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