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Tävlingsdagar  
Mästerskapet skjuts under fredag, lördag och söndag den 19-21 mars, reservdag torsdag 
18/1. 
Seedade skyttar skjuter för juniorer på lördagen och för seniorer på söndagen i de skjutlag 
som är innan respektive finaler.  

Tävlingsplats  
Tävlingen kommer att genomföras i Marks Skyttecenter, skyttecentret ligger i Tygrikeshallen 
som finns i nära anslutning till Marks Gymnasieskola och simhallen Kaskad. 

Parkering  
Parkering sker utanför gymnasieskolan, från parkeringen finns skyltar.  
Varbergsvägen 4 Skene. GPS: 57.4984, 12.6666 

Tävlingsorganisation  
Tävlingsansvarig: Lars Henning  070-640 04 41  
Tävlingskassör: Lars Lennartsson  0325-317 16  
Pressansvarig: Lennart Högenberg  070-651 81 54  
Anmälan: Stefan Holm   070-513 55 63 
 
Jury: Anslås på tävlingsarenan  

Licenser  
Aktivitetskort och gevärsskyttekort krävs för start i mästerskapet och lagtävling.  
Det kommer att finnas möjlighet att lösa aktivitetskort på plats, men gevärsskyttekortet 
måste skytten inneha sedan tidigare.  

Registrering, gevär och utrustningskontroll  
Alla skyttar måste registrera sig genom att visa upp giltigt aktivitets- och gevärsskyttekort, 
detta sker innan start. I samband med detta sker också en gevärs och utrustningskontroll. 
Geväret skall vara komplett med en fylld tub. Först därefter får skytten sin nummerlapp. 
Stickprovskontroller kommer förekomma under tävlingsdagarna.  
Kontrollen kommer att vara öppen på torsdag den 18/3 kl.19.00 till 21.00 fredag - söndag 
från 07.00. Exakta tider kommer att anslås på tävlingsarenan.  

Vapenförvaring  
Möjlighet till vapenförvaring kommer att finnas under dag och kvällstid 10:-/vapen och 
gång.  
  



 

Program och klasser 
Svenskt juniormästerskap för Herrjuniorer 60 skott  
Svenskt juniormästerskap för Damjuniorer 40 skott  
Svenskt mästerskap för Herrar 60 skott  
Svenskt mästerskap för Damer 40 skott  
 
Herrjunior A (födda 90-92), B (93-94) och C (95-)  
Damjunior A (födda 90-92), B (93-94) och C (95-) 
Herrar 
Damer 
  
Skjuttiden för 60 skott 1 tim 45 min inklusive provskott, samt för 40 skott 1 tim 15 min.  

Tidsprogram 
Torsdag: 18/3 Reservdag 
Fredag: 19/3 Juniorer 
Lördag: 20/3 Juniorer, Juniorfinaler, Seniorer 
Söndag: 21/3 Seniorer, Seniorfinaler 

Lagtävling  
Damjuniorer: föranmält 3-mannalag (3x40 skott), obegränsat antal lag från varje förening  
Herrjuniorer: föranmält 3-mannalag (3x60 skott), obegränsat antal lag från varje förening  
Damer: föranmält 3-mannalag (3x40 skott), obegränsat antal lag från varje förening  
Herrar: föranmält 3-mannalag (3x60 skott), obegränsat antal lag från varje förening  
Lagets sammansättning kan inte ändras när den förste lagmedlemmen har startat och laget 
måste bestå av 3 personer av samma kön.  

Resultat  
Under tävlingens gång kommer resultatet att publiceras på anslagstavlor samt på internet 
under http://live.marksskyttecenter.se  

Markering  
Tävlingen kommer att genomföras på elektronik av märket Megalink 

Seedning  
I alla mästerskapsklasser kommer seedning att tillämpas. Seedning enligt SvSSF 
Sverigeranking. Seedade skyttar skall skjuta i de seedade skjutlagen.  

Finaler  
På lördagen kommer det att skjutas två juniorfinaler dit de 8 bästa damjuniorerna respektive 
herrjuniorerna kvalificerar sig. På söndagen skjuts det på motsvarande sätt för damer 
respektive herrar. Finalpassen föregås av eventuell shoot off.  
Tider kommer att anslås på tävlingsarenan.  

Priser  
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter finalpassen respektive dag.  
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med hederspriser 
individuellt och i lag.  

http://live.marksskyttecenter.se/


Årsmöte  
Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion hållet sitt årsmöte på lördagen den 20 mars i 
Assbergssalen i Kunskapens hus (Marks Gymnasieskola) kl.18.00  

Anmälan och Avgifter  
En anmälan per förening görs på bifogad blankett och skall vara arrangören tillhanda senast 
den 28 februari 2010. 
 
Dubbelstart för juniorer i mån av plats. Vid överbokning av antal skyttar används 
Sverigeranking, samt vilket datum anmälan gjorts för rangering.  

Anmälningsblanketterna skickas till  
Marks Skyttecenter  
c/o Stefan Holm  
Sandryd  
519 95 TOSTARED  
alternativt till: anm_sm2010@marksskyttecenter.se 
 
Startavgifter skall betalas i god tid före start för att skyttarna skall få delta  
Individuellt: 220 kronor  
Föreningslag: 200 kronor  
Avgifterna sätts in på Marks Skyttecenters Bankgiro: 394-5714  
Vid betalning, glöm inte att ange föreningens namn.  
 
Hemsida: http://live.marksskyttecenter.se 
Hemsidan kommer att finnas från mitten av februari. 

Regler 
Finns att läsa i Nya internationella regelboken (gevär), översättning finns på Svenska 
Skyttesportförbundets hemsida. 

Lunch 
Möjlighet finns att förhandsboka lunch fredag – söndag till en kostnad av 70:-. Detta görs i 
samband med anmälan. Lunchrestaurangen ligger cirka 1500m från Marks Skyttecenter. 

Övernattning 
Avtal finns med: 
 

Kinna Hotell  Tel: 0320-143 00 www.kinnastadshotell.se 

Två Skyttlar  Tel: 0320-301 00 www.tvaskyttlar.com 

 

Ange Luftgevärs SM 
 
För övrigt hänvisas till Turistföreningen 
Tel: 0320-21 72 70 
http://www.vastsverige.com/mark/ 

 

  

mailto:anm_sm2010@marksskyttecenter.se
http://live.marksskyttecenter.se/
http://www.kinnastadshotell.se/
Tel:0320-301
http://www.tvaskyttlar.com/
http://www.vastsverige.com/mark/


Anmälan och Deltagaruppgifter 
 
Förening _____________________________________________________________  
 
Vid eventuell dubbelstart skrivs skytten på 2 rader. 
Klass:  H = Herr D =Dam 

HJA, HJB, HJC = Herrjunior (A, B, C) DJA, DJB, DJC = Damjunior (A, B, C) 
Lag:  Numrera lagen med D1, D2, DJ1, DJ2, H1, H2, HJ1, HJ2 efter deltagaren i 

respektive lag.  
Aktivitetskort respektive gevärsskyttekort skall fyllas i. 
 

Nr Namn Klass Lag Aktivitetskort Nr Gevärskort Nr Övrigt 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Föreningsuppgifter  

 
Adress: ___________________________________________________________________ 
  
Post nr: __________________Ort: _____________________________________________ 
 
Kontaktperson/Lagledare: __________________________________________________  

 
Telefon & mobil nr: ___________________________________________  
 
E-postadress _________________________________________________  
Ange e-postadress för att få en bekräftelse på att Er anmälan har nått arrangören  

 
Antal Individuella starter á 220 kr: ________ st.   Summa: ___________ kr  

 
Antal förenings lag á 200 kr: ________ st.   Summa: ___________ kr  

 
Lunch á 70 kr: Fredag  ____ st. Lördag ____ st. Söndag ____ st. Summa: ___________ kr  

 
Totalt: _____________ kr  


