
 
 

Gullabo Skytteförening och Umeå 
Skytteförening inbjuder på uppdrag av 

Svenska Skyttesportförbundet till 

 
Nationellt luftgevärs-SM 

för juniorer, seniorer och veteraner 2010 
 

Tävlingsdag 

Lördag 6 november. Fredag kväll 5 november används som extradag vid behov. 

 

Tävlingsplatser 

Torsås och Umeå. Skytten väljer själv vid anmälan vilken plats han eller hon vill tävla på.  

Karta till tävlingsplatserna se nedan. 

 

Hemsida 

www.gullaboskytte.se/Nationella_SM_2010 

 

Klasser 

 • SM för juniorer, stående (Jun Stå): skytt som under året fyller lägst 13 år och högst 20 år. 

 • 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 46 år. 

 • RM för seniorer, sittande med stöd (Sen Sim): skytt som under året fyller 

    lägst 30 år och högst 45 år. 
 • SM för veteraner, sittande med stöd (Vet Sim): skytt som under året 

    fyller lägst 46 år. 
 

 Det kommer inte att finnas möjligheter till dubbelstarter. 

 

Aktivitetskort och gevärsskyttekort 

Samtliga deltagare måste inneha aktivitetskort och gevärsskyttekort samt vara medlemmar i 

en förening som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. Ange respektive nummer vid 

anmälan och ta med korten för kontroll i samband med vapenkontrollen. 

 

Skjutprogram och regler 

I grundomgången skjuter samtliga klasser 40 tävlingsskott samt ett fritt antal provskott under 

en tid av 60 minuter. Ståendeskyttar heltals summeras och sittandeskyttar decimalsummeras. 

Skyttejacka är ej tillåten i sittande. Regler enligt ”Gevärssektionens regelbok nationellt skytte 

2009-01-01--2010-12-31”. Eventuella tillägg eller ändringar av regelkommittén gäller under 

tävlingen. 

 

Finaler och finalprogram 

Det tio (10) bästa skyttarna samt skyttar med lika resultat som tionde skytten (max 20 skyttar 

totalt) i respektive klass på respektive tävlingsplats är kvalificerade till final. Finalerna på 

respektive plats startar samtidigt men skjuts separat, sedan redovisas resultaten och svensk 

mästarinna/mästare koras. Finalskotten decimaltolkas. Summamarkering görs efter de fem 

första finalskotten. 

 

• Stående: SM för juniorer / SM för seniorer / SM för veteraner 

Provskott under en tid av 6 minuter, följt av 5 finalskott under en tid av 5 minuter. 

Därefter 5 finalskott, under en tid av 60 sekunder per skott, med markering efter varje 

skott. 

 

• Sittande: SM för veteraner / RM för seniorer 

Provskott under en tid av 4 minuter, följt av 5 finalskott under en tid av 4 minuter. 

Därefter 5 finalskott, under en tid av 30 sekunder per skott, med markering efter varje 

skott. 

http://www.gullaboskytte.se/Nationella_SM_2010


Lagtävlingar 

• SM förbundslag ”junior”: Varje förbund äger rätt att anmäla ett lag, med skyttar 

tillhörande klasserna Jun Stå. Laget består av 5 skyttar, alla resultaten räknas. 

Juniorskytt som ingår SM förbundslag ”öppen” får inte samtidigt ingå i SM förbundslag 

”junior”. 

 

• SM förbundslag ”öppen”: Varje förbund äger rätt att anmäla ett lag, med skyttar 

tillhörande klasserna Jun Stå, Sen Stå och Vet Stå. Laget består av 7 skyttar varav de 5 

högsta resultaten räknas. 

 

• SM föreningslag: Varje förening äger rätt att anmäla fritt antal lag, med skyttar 

tillhörande klasserna Jun Stå, Sen Stå och Vet Stå. Lagen består av tre föranmälda 

skyttar. 

 

• RM föreningslag: Varje förening äger rätt att anmäla fritt antal lag, med skyttar 

tillhörande klasserna Vet Sim och Sen Sim. Lagen består av tre föranmälda skyttar. 

 

Ändring av lagmedlemmar kan göras innan första lagskytt startat.  

 

De förbund som har tillräckligt med skyttar för att bilda förbundslag kommer att få lista 

på deltagande skyttar från arrangören för anmälan av förbundslag. Anmälan och 

betalning av förbundslag senast 31 oktober. 

 

Markering 

Mästerskapen kommer att skjutas på MegaLinkutrustning. Knapp A på monitorerna används 

för zoomning och knappen C följt av D används för att byta från provskott till tävlingsskott. 

Skjuttid visas på monitor. 

 

Priser och prisutdelning 

Medaljer i respektive klass och lagtävling delas ut på plats i Torsås, medaljer till tävlande i 

Umeå delas ut i efterhand. Hederspriser delas ut på respektive tävlingsplats. 

 

Avgifter 

Individuellt 200 kr, föreningslag 150 kr, distrikts/förbundslag 150 kr. Avgifterna samlade per 

förening/förbund/distrikt sätts in på respektive konto, se nedan. 

 

Efteranmälan 

Det finns möjlighet att göra efteranmälan, mot en kostnad på 100 kr per skytt eller lag. 

Arrangören förbehåller sig rätten att inte ta emot efteranmälningar vid omständigheter som 

exempelvis skulle innebära att skyttar störs i orimlig grad eller att tidsprogrammet flyttas. 

 

Vapenkontroll 

Varje deltagare är skyldig att innan start i grundomgången och eventuell final genomgå 

vapenkontroll. Stickprovskontroller kan komma att göras efter skjutning. Vid vapenkontrollen 

kontrolleras även gevärsskyttekort och aktivitetskort och obetalda avgifter krävs in. Tider för 

vapenkontroll kommer att anslås på tävlingshemsidan, samt på respektive tävlingsplats. 
 

Program, startlista och resultat 

Publiceras på tävlingshemsidan. 

 

Servering 

Erbjuds på respektive tävlingsplats. 

 

Anmälan 

En anmälan per förening per tävlingsplats ska vara arrangören tillhanda senast 18 oktober.  

Anmälan görs på bifogad blankett och sänds till någon av nedanstående adresser/arrangörer. 



Tävlingsplats Torsås 
 

Arrangerande förening: Gullabo Skytteförening - www.gullaboskytte.se 

 

Tävlingsplats: Torsås sporthall  

GPS: WGS84 decimal: 56.41179, 15.99561, RT90: 6253797, 1511751 
www.hitta.se/LargeMap.aspx?pointX=1511751&pointY=6253797&name=SM&cx=1511751&cy=6253797&z=3 

 

Turistinformation: www.torsas.se  

 

Boende:  

- Möre Hotell www.morehotell.se, Säg till om att ni skall skjuta SM i Torsås. 

- Bergkvara vandrarhem  

   www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Smaland/Vandrarhem/STF-

Vandrarhem-Bergkvara/Pris--Bokning1/Bokningsforfragan- 
- Stuvenäs gästgiveri: www.stufvenas.se 

 

Kontaktperson: Dan Gunnarsson, 0486 - 302 71, 070 - 302 70 58 

                       Håkan Bengtsson, 0486 - 302 17, 070 - 518 57 52 

 

E-post: Luftsm_2010@gullaboskytte.se 

 

Avgift: Gullabo Skytteförening, plusgiro 12 33 68 - 3 

 

Försäljare: SPORTEC, Utlottning av 4 presentkort (2000, 1000, 500 och 500 kr) sker på 

skjutlag och startnummer. 

 

 

 

Tävlingsplats Umeå 
 

Arrangerande förening: Umeå Skytteförening - www.AC-Skytte.com - www.Umea.AC-Skytte.com 

Tävlingsplats: Umeå Skyttehall 

GPS: WGS84 decimal: 63.8399, 20.2605, RT90: 7089028, 1719128 
www.hitta.se/LargeMap.aspx?pointX=1719128&pointY=7089028&name=SM&cx=1719128&cy=7089028&z=3 

 

Turistinformation: www.visitumea.se eller www.umea.se 

 

Kontaktperson: Sören Wulff, 070 - 676 17 36 

 

E-post: luftsm@ac-skytte.com 

 

Avgift: Umeå Skytteförening, plusgiro 641 78 – 7. 

 

Umeå Skytteförening kommer att arrangera en testtävling på lördag förmiddag, detta ger 

tillfälle till 2 tävlingar samma dag. Se separat inbjudan. 

http://www.gullaboskytte.se/
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?pointX=1511751&pointY=6253797&name=SM&cx=1511751&cy=6253797&z=3
http://www.torsas.se/
http://www.morehotell.se/
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Smaland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Bergkvara/Pris--Bokning1/Bokningsforfragan-
http://www.svenskaturistforeningen.se/sv/upptack/Omraden/Smaland/Vandrarhem/STF-Vandrarhem-Bergkvara/Pris--Bokning1/Bokningsforfragan-
http://www.stufvenas.se/
http://www.stufvenas.se/
http://www.ac-skytte.com/
http://www.umea.ac-skytte.com/
http://www.hitta.se/LargeMap.aspx?pointX=1719128&pointY=7089028&name=SM&cx=1719128&cy=7089028&z=3
http://www.visitumea.se/
http://www.umea.se/


Anmälan till nationella luftgevärs-SM 6/11 2010  
 
Tävlingsplats:  _______________________________________________ 

 
Förening/Gille:   __________________  Distrikt/Förbund:   _____  

 
Adress:   _______________________________________________  

 
Kontaktperson:   __________________  Mobiltelefon:   _________  

 
E-post:   _______________________________________________  
Ange E-postadress så får Ni mottagningsbekräftelse på Er anmälan.  

 
 

Klass 
 

Namn 

 

Aktivitetskort 
Gevärs-
skyttekort 

Fören-

ingslag 
Vänster- 
skytt Avgift 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Klasser: Jun stå - Sen stå - Vet stå - Sen Sim - Vet Sim. 

 
Önskemål om starttid, mm:_____________________________________ 

 
 

___________________________________________________________ 
 

 
Lagledare:   ___________________  Mobiltel:______________________ 

 

Antal startavgifter á 200 kr:_______   Summa:______   
 

Antal föreningslag á 150 kr:_______ Summa:______  Totalt:_________ 
 

Summa avgifter för anmälan sätts in i samband anmälan, senast 18/10!  


