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Tävlingsledare: Patrik Hjortskull, 0706298049 
Tävlingssekreterare: Torbjörn Ahlm, 0738471036 

Tävlingarnas hemsida 
www.sorabyskf.nu 

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 13 år  
SM för juniorer sittande med stöd (Jun Sim): Skytt som under året fyller lägst 13 år och 
högst 20 år 

Dubbelstarter  
Dubbelstart är tillåten.   

Program och regler Samtliga klasser skjuter 40 tävlingsskott under en tid av 60 
minuter inkluderat ett fritt antal provskott. Ståendeskyttar heltalssummeras och 
sittandeskyttar decimalsummeras. 

Anmälda skyttar skall skjuta 31/10, valfri tid mellan 08:00- 12:00. Samtliga 
resultat SKALL vara rapporterade senast 12:15. Resultat inkomna efter 
detta beaktas EJ. Rapportering sker på så sätt att grafiska prickar  
(Viktigt) och namn skickas in till: sorabyhallen@sorabyskf.nu 
Om någon förening inte har möjlighet till detta kanske ni kan få komma till 
grannföreningen. 

Finaler och finalprogram: De 20 bästa skyttarna i respektive klass, samt skyttar med lika 
resultat som den tjugonde bästa skytten går vidare till respektive final. Finalskotten 
decimalsummeras. 

Finalstart klockan 13:30 
Inskickat finalresultat adderas till summan från grundomgången för finalskyttarna 

SM för juniorer stående, SM för seniorer stående och SM för veteraner stående. 
Provskott under en tid av 6 minuter, följt av 10 finalskott under en tid av 10 minuter.  

SM för veteraner sittande med stöd, SM för seniorer sittande med stöd och SM juniorer 
sittande med stöd. Provskott under en tid av 4 minuter, följt av 10 finalskott under en tid av 8 
minuter.   
För de som skjuter final mejlas resultaten snarast efter skjutning, dock 
senast 14:15 

http://www.sorabyskf.nu
mailto:sorabyhallen@sorabyskf.nu


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 
Junior Sim, Senior sim eller Veteran sim. 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, Veteran Sim eller Jun Sim. Lagen består av 2 föranmälda skyttar där 
samtligas resultat summeras.  

Anmälan 
Anmälan görs via  länkarna nedan 

Individuell anmälan:  
https://www.superinvite.se/#/invitation/a64c94baaf368e1840a1324e839230de  

Föreningslag:   
https://www.superinvite.se/#/invitation/061412e4a03c02f9902576ec55ebbe77 

Distriktslag: 
https://www.superinvite.se/#/invitation/01882513d5fa7c329e940dda99b12147 

Avgifter 
Individuellt 100:-  per disciplin 
Föreningslag 100:-  per lag 
Förbundslag 100:-  per lag 
+ admin. avg 13:- per start 

Avgifter betalas i samband med anmälan 

https://www.superinvite.se/#/invitation/a64c94baaf368e1840a1324e839230de
https://www.superinvite.se/#/invitation/061412e4a03c02f9902576ec55ebbe77
https://www.superinvite.se/#/invitation/01882513d5fa7c329e940dda99b12147


Tävlingslicens 
Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att 
licens är registrerad. 

Deltagarlistor 
Deltagarlistor publiceras på www.sorabyskf.nu 

Resultat 
Reultatlistor publiceras på www.sorabyskf.nu och i SvSF:s tävlingskalender Indta. 

Prisutdelning 
Medaljer distribueras snarast på lämpligt sätt efter avslutad tävling 

Medaljer 
SM och Veteran-SM stå och sitt:  3 medaljer i band och 7 jetonger. 
SM juniorer stå och sitt:                                        3 medaljer 
SM förbundslag:                Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen. 
SM föreningslag:                 Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen. 

Det här är en tävling med mycket eget ansvar och vi förstår att 
det är en hel del frågetecken men hoppas att sunt förnuft får 
råda tillsammans med god sportmanna anda. 

Lycka till!! 
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