
Välkommen till 

Fältskytte-SM 
gevär 6,5 i Kungsängen, 

Stockholm, 18 april 2010 
 
 

I Stockholms Skyttesportförbund gläds vi åt att ännu ett riksomfattande arrangemang förläggs 

hos oss.  

 

Vi gläds även åt att Livgardet i Kungsängen åter igen ställer upp för det nationella skyttet i 

Sverige och tillhandahåller lokaler och sitt skjutfält för arrangemang av denna dignitet. 

 

Vi hoppas att ni, utöver tävlandet, får tid att besöka några intressanta platser i vår huvudstad 

med omnejd även om tiden blir kort när ni nu besöker oss i april. 

 

Varmt välkomna! 

Nils Rosenqvist 

 

 

 

Tävlingsorganisation 

Överledare   Nils Rosenqvist 

Tävlingsledare  Lennart Wettergren 

Tävlingssekreterare  Klas Gustafsson 

Tävlingskassör  Inger Blockmar 

Banläggare   Ernst Lindblom 

Datorstöd   Bengt Lindblad 

Deltagarservice  Mats Johansson 

Prisanskaffare  Evert Adolfsson 

Vapenkontroll  Norma 

Speaker   Klas Gustafsson 

 

Tävlingsjury Anslås tävlingsdagen 

 

 

 

 

 

 

 



Program och omfattning 

 

Lördag 17 april: Möjlighet till inskjutning på Stålboda skjutbanor mellan kl 13.00 – 18.00. 

Målet är en C35 och avståndet är 300 meter. 

Skyttarna markerar själva.  

Väg till skjutbanan är markerad från tävlingscentrum. 

Observera att tillträde till skjutfältet inte är tillåtet före tävlingsstart. 

 

Söndag 18 april: SM i fältskjutning individuellt och i lag enligt nedan. 

Tävlingarna genomförs enligt Regelboken nationellt skytte. 

Tävlingarna omfattar 8 stationer i samtliga mästerskap, ingen inskjutningsstation. 

Den öppna klassen skjuter en svårare bana 

Patrullväg max 4 km. Busstransport mellan stn 5 och 6. 

 

Individuell tävling 

SM för skyttar anslutna till SvSF födda 1997 och tidigare. 

SM för veteraner är Öppet för alla skyttar anslutna till SvSF födda 1954 och tidigare. 

SM juniorer är Öppet för alla skyttar anslutna till SvSF födda 1990 – 1997 

 

Lagtävling 

SM förbundslag. Förbund får anmäla ett lag med max sju skyttar som deltar i den öppna 

klassens program. Som lagresultat räknas de fem bästa. 

SM förbundslag veteraner. Förbund får anmäla ett lag med max sju veteranskyttar. 

Som lagresultat räknas de fem bästa. 

SM förbundslag juniorer. Förbund får anmäla ett lag med max fem juniorskyttar.  

Som lagresultat räknas de tre bästa. 

Observera att skytt således bara kan ingå i ett förbundslag. 

 

Föreningslag  

Förening får i den öppna klassen anmäla obegränsat antal tvåmannalag.  

Förening får i veteranklassen anmäla obegränsat antal tvåmannalag.  

Förening får ur klass juniorer anmäla obegränsat antal tvåmannalag. 

Skytt får endast ingå i ett lag. 

 

Innehav av aktivitetskort är obligatoriskt för start i SM. Kortnummer ska anges i anmälan. 

Aktivitetskort skall på begäran kunna uppvisas.  

 

Vägbeskrivning 

Tävlingscentrum är Tranbygge, som ligger på Livgardets skjutfält. 

Avfart sker från E18 vid Brunna trafikplats 150 skyltning mot Livgardet. 

Kör rakt fram i rondellen på Granhammarsvägen och följ därefter vår skyltning till Tranbygge 

GPS: Sök på Tranbygge, Bro, Upplands-Bro som finns på www.eniro.se under 

vägbeskrivningar så hittar ni koordinaterna. 

 

Information 

Information och tävlingssekretariatet är öppet lördag 12.00 – 18.00, söndag från 06.00 till 

tävlingarnas slut. 

 

 

 

http://www.eniro.se/


Priser 
Prisceremoni på samlingsplatsen. 

Mästerskapsmedaljer, lagerkransar mm enligt SvSF:s bestämmelser, hederspriser enligt 

arrangörens bestämmelser. 

 

Vapenkontroll  

Sker vid tävlingscentrum lördag 17 april 15.00 – 18.00 samt söndag 18 april från 06.00 fram 

till dess att sista patrull lämnat tävlingscentrum. 

 

Vi erinrar om vapenlagens bestämmelser angående förvaring och tillsyn. 

Vi påminner om att säkerhetspropp skall användas. 

 

 

Upplysningar  

Klas Gustafsson,  klasg@ebox.tninet.se 

Tfn; 08-781 71 04; 08-583 551 79 

Mats Johansson, stockholm@skyttesport.se 

Tfn: 08-652 92 32; 0730 22 55 39  

 

Avgifter  
 

Öppet mästerskap  

Individuellt 325: - kr/start 

Förbundslag 350: - kr 

Föreningslag 200: - kr 

 

Veteraner 

Individuellt 325: - kr/start 

Förbundslag 350: - kr 

Föreningslag 200: - kr 

 

Juniorer: 

Individuellt 150: - kr/start 

Förbundslag 200: - kr 

Föreningslag 100: - kr 

 

Lunch, söndag 75: - 

 

Anmälan  

Görs förbundsvis på bifogade anmälningsblanketter till Stockholms Skyttesportförbund, 

Inedalsgatan 21, 112 33 Stockholm senast fredag den 2 april. Förbundslagskyttarna 

anmäls i startordning, 

Anmälan kan även ske via mail på adress stockholm@skyttesport.se 

Anmälningsblanketter kan hämtas på hemsidan http://stockholm.skyttesport.se/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:klasg@ebox.tninet.se


Ekonomi  
Avgiftsredovisning sker på bifogat sammandrag förbundsvis samtidigt med anmälan. 

Inbetalning av alla avgifter sker till pg 25 56 39 - 7, Stockholms Skyttesportförbund  

Märk inbetalningskortet med ”Fält-SM 2010”. 

Samtliga avgifter ska vara arrangören tillhanda senast den 2 april. 

 

Efteranmälan:  
Individuellt i mån av plats och föreningslag mot extra avgift om 100: - kr  

 

Startlistor  

Kan hämtas från vår hemsida http://stockholm.skyttesport.se/  från och med fredagen den 9 

april. 

Öppna klassen inleder ca 07.00, följt av juniorer och sist ut veteranerna. 

Skytt som inte infinner sig till upprop i rätt tid kan inte begära att få annan skjuttid 

 

Matkuponger bokas vid anmälan och kan hämtas av lagledarna på tävlingscentrum från lördag 

kl 12.00. 

Kaffeservering med kioskvaror mm finns lördag em. och hela söndagen. 

Efter 5:e stn erhålls bulle, saft och vatten. 

 

Parkering  

För deltagarnas fordon finns parkeringsplatser vid samlingsplatsen 

Husvagnar kan ej erbjudas särskild plats! 

 

 Resultatservice  
Sker löpande i samlingshallen. Resultat finns även på tävlingarnas hemsida 

http://stockholm.skyttesport.se/ under tävlingen efter det att sista patrull lämnat 

tävlingscentrum 

 

Åskådare:  
I mån av plats i bussarna. Åskådarplats anvisas vid varje skjutstation. 

 
Särskjutning: 

På skjutfältet. 

 

 

 

Välkomna till SM i Fält 2010! 

 

Stockholms Skyttesportförbund 
 

http://stockholm.skyttesport.se/
http://stockholm.skyttesport.se/

