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Västerbottens Skytteförbund 
 

Hälsar landets gevärsskyttar 
välkomna till Ramselefors Skjutbana 

22-23 augusti 2009 
 
 
 
 
 
 

Gevär 6,5 mm 
Liggande och Ställningar  
Seniorer och Veteraner 

 

NATIONELLT SM GEVÄR 2009 I RAMSELEFORS 
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Svenska Mästerskapen i nationellt banskytte 2009 
 

Tävlings-  Överledare  Thomas Jonsson 
organisation Tävlingsledare Gunnar Sigfridsson 
  Tävlingssekreterare Lars Nordvall 
  Tävlingskassör Cilla Wikström 
  Prisansvarig Leif Sigfridsson och Ulf Ohlsson 
  SvSF-Representant Sören Olsson 
  Juryansvarig Sören Olsson 
  Pressansvarig Bo Leijon 
  Tävlingen arrangeras av Västerbottens Skytteförbund i 
  samarbete med Ramselefors Skytteförening och 
  Umeå Skytteförening. 
 
Anmälan och Anmälan görs föreningsvis på bifogad blankett och skall 
Betalning ha kommit arrangören tillhanda senast den 4 augusti.  
 
 Förbundslagsanmälan skall vara arrangören tillhanda senast 

den 14 augusti. 
  

Individuellt:  250 kronor per tävling. 
 Förbundslag: 200 kronor per lag och tävling. 
 Föreningslag: 200 kronor per lag och tävling. 
 
 Individuell efteranmälning kan ske i mån av plats, och med 

förhöjd avgift från och med 5 augusti (400 kr) 
 
 Avgiftsredovisning sker föreningsvis på bifogad blankett. 

Inbetalning skall ske i samband med anmälan. 
 Avgifter skall vara arrangören tillhanda senast 18 augusti. 
  
 Bankgiro: 5635-3790 Umeå skytteallians 

Märk SM Gevär 2009 och föreningens namn. 
 
Gevärsskyttekort Är obligatoriska och skall anges vid anmälan och kunna 
Aktivitetskort visas upp vid tävlingarna. 
 
Vapenkontroll Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. 

Stickprovskontroll kommer att genomföras. Obligatorisk 
vapenkontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske. 

  Öppettider: 
  Fredag: 16:00 – 20:00 
  Lördag 06:15 – 13:00 
  Söndag 06:15 – 13:00 
 
Vapenservice Tillgänglig vid skjutbanan båda dagarna 
 
Inskjutning Inskjutning är möjlig på skjutbanan under fredagen 21/8 

klockan 15:00-19:00. Observera att det kan vara väldigt svårt 
att skjuta efter kl 18:00 vid motsol. 
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Servering Servering kommer att finnas tillgänglig. Lunch kommer att 
serveras lördag och söndag kl 11:00 - 14:00 mot en avgift av 
70 kr. Lunch förbeställs via anmälan. 

 
Boende Uppställning vid skjutbanan är tyvärr ej möjlig 

Vi rekommenderar följande boende i närområdet:  
Ramsele byagård & camping tel 0933 – 540 53 

 Tallbackens stugby & camping tel 0935 – 330 12 
 Vindelns camping  tel 0933 – 108 33 
 Hotell Forsen  tel 0933 – 397 00 
 Hotell Vännäs  tel 0935 – 109 30 
 Vännäs Bad & Camping  tel 0935 – 141 75 
 För ytterligare information hänvisas till www.visit-umea.se  
 
Startlistor Startlistor kommer att publiceras på www.ac-skytte.com samt 

www.skyttesport.se. 
 
Resultat Resultat kommer att uppdateras regelbundet under 

tävlingsdagarna via hemsidan www.ac-skytte.com samt 
www.skyttesport.se. Fullständiga resultatlistor samt bilder från 
tävlingarna kommer att publiceras på hemsidorna efter varje 
tävling. 

 
Information och Hemsida: www.ac-skytte.com 
Förfrågningar E-post:  sm-2009@ac-skytte.com 
 Telefon: Lars Nordvall 070 – 628 77 92 
  Stefan Thorin 070 – 744 27 02 
 
Vägbeskrivning Ramselefors skjutbana ligger i byn Ramsele, 6 mil från Umeå 

efter E 12 vid Umeälven. 

 

RAMSELE 
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Lördag 22 augusti: 

Svenskt Mästerskap – Gevär liggande 

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter enligt 
program för klass G Elit. 

Svenskt Veteranmästerskap – Gevär liggande 

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. Veteranskytt kan 
endast medverka i en SM-klass! 
 
Förbundslagslagtävling 
Förutanmält lag bestående av sju skyttar varav de fem främsta resultaten 
räknas som lagresultat. Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, 
oberoende av individuellt mästerskapsdeltagande. Skytt kan endast ingå i ett 
förbundslag vid samma tävlingstillfälle. 

 
Förbundslaglagtävling Veteraner 
Förutanmält lag bestående av sju skyttar varav de fem främsta resultaten 
räknas som lagresultat. Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. 
Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid samma tävlingstillfälle. 
 
Föreningslagtävling 
Förutanmält lag bestående av tre 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 endast ingå i ett 
föreningslag. 
 
Skjutprogram 
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap skjuts enligt Svenska 
Skyttesportförbundets Gevärssektions Regelbok för Nationellt Skytte 2009-
2010 sidan 54-55. 
 
I finalen deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering till final dock max 50 % 
av deltagarna i aktuell klass. I finalomgången deltar även de skyttar som 
uppnått samma resultat som den sist kvalificerade skytten, dock max 24 
stycken.  
 
Vid oväntat många deltagare genomförs SM med det alternativa programmet.  
 
Preliminära tider 
Första upprop 07:45 
Final Veteran 16:00 
Final Senior 17:00 
Prisutdelning 18:15 
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Söndag 23 augusti: 

Svenskt Mästerskap – Gevär ställningar 

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter enligt 
program för klass G Elit. 

Svenskt Veteranmästerskap – Gevär ställningar 

Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. Veteranskytt kan 
endast medverka i en SM-klass! 
 
Förbundslagslagtävling 
Förutanmält lag bestående av sju skyttar varav de fem främsta resultaten 
räknas som lagresultat. Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, 
oberoende av individuellt mästerskapsdeltagande. Skytt kan endast ingå i ett 
förbundslag vid samma tävlingstillfälle. 

 
Förbundslaglagtävling Veteraner 
Förutanmält lag bestående av sju skyttar varav de fem främsta resultaten 
räknas som lagresultat. Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. 
Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid samma tävlingstillfälle. 
 
Föreningslagtävling 
Förutanmält lag bestående av tre 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 endast ingå i ett 
föreningslag. 
 
Skjutprogram 
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap skjuts enligt Svenska 
Skyttesportförbundets Gevärssektions Regelbok för Nationellt Skytte 2009-
2010 sidan 54-55 
 
I finalen deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering till final dock max 50 % 
av deltagarna i aktuell klass. I finalomgången deltar även de skyttar som 
uppnått samma resultat som den sist kvalificerade skytten, dock max 24 
stycken.  
 
Vid oväntat många deltagare genomförs SM med det alternativa programmet.  
 
Preliminära tider 
Första upprop 07:15 
Final Veteran 16:00 
Final Senior 17:00 
Prisutdelning 18:15  
  
 


