
INBJUDAN 

 

ESKILSTUNA SKYTTEFÖRENING HÄLSAR 

ALLA VÄLKOMNA TILL MUNKTELLARENAN! 



 

Eskilstuna 

Staden Eskilstuna är uppkallad efter helgonet St: Eskil år 1080. Ändelsen tuna är 

gammalsvenska och betyder hem. Eskilstuna betyder således ”Eskils hem”. 

Staden är historiskt mest känd för sin mekaniska industri men det finns annat också 

som Eskilstunas djurpark, Parken Zoo, som är mest känd för sina vita tigrar. 

”Lång Gatan” fanns redan på medeltiden och då färdades här pilgrimer på väg till 

Johanniternas kloster. Idag heter den Köpmangatan och finns i Gamla Staden.  

Rademachersmedjorna från 1650-talet är Sveriges äldsta verkstadsområde där 

hantverket hålls levande och än idag finns där hantverkare. Många turister tycker 

om att titta in i de gamla husen och se hantverkare i arbete på gammalt vis.  

I Eskilstuna är det alltid nära till vattnet, det hör vardagen till och förskönar 

landskapsbilden. Eskilstuna ån binder samman Eskilstuna med Mälaren och 

Hjälmaren, därav det gamla smeknamnet ”Staden mellan sjöarna”. 

 
Eskilstuna ligger ca 10 km från Mälaren i Södermanlandslän. Avståndet till 

Stockholm är 117 km och med tåg tar det ca 1 timme mellan städerna. 

I Eskilstuna finns många olika aktiviteter för alla åldrar. Det finns ett bra urval av 

shoppingmöjligheter med allt från citygalleriorna i centrum till Gamla Stan och Tuna 

Park vid Parken Zoo.  Inom restauranger så finns det ett brett urval och oavsett om 

du söker vällagad husmanskost, pizza, kinesiskt eller en finlagad 3-rätts middag så 

finns det många alternativ. 

Vill Du läsa mer om Eskilstuna så gå in på www.eskilstuna.nu eller om Ni vill prata 

med Eskilstuna Turistbyrå tfn: 016-710 70 00, e-post på info@turism.eskilstuna.se 

Välkomna att uppleva Eskilstuna! 

 

 
 
 

http://www.eskilstuna.nu/
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DAM- & HERRJUNIOR TÄVLINGARNA DEN 18-19 MARS 2011 
 
Tävlingsdagar 
Mästerskapet för Dam- och Herrjuniorer skjuts under fredagen den 18 mars och lördagen 

den 19 mars med torsdagen den 17 mars som extra tävlingsdag.  
Seedade skyttar skjuter i det första laget på lördagen och därefter skjuts finalerna. 
 
Superfinalen med segrarna i Damjunior och Herrjunior tävlingarna tillsammans med topp 4, 
efter final, i seniorklasserna kommer att skjutas direkt efter de två mästerskapsfinalerna på 
söndagen den 20 mars. 
 
Mästerskapsklasser 
Damjuniorer: 40 skott med skjuttid på 1 timme och 15 minuter (75 min.) 
Herr juniorer : 60 skott med skjuttid på 1 timme och 45 minuter (105 min.) 
 
Lagtävling 
Damjuniorer: föranmält 3-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening 
Herrjuniorer:  föranmält 3-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening 
Lagets sammansättning kan inte ändras när den förste lagmedlemmen har startat och måste 
bestå av 3 damer alternativt 3 herrar. 
 
Seedning 
I båda mästerskapsklasserna så kommer seedning att tillämpas.  
De 20 bästa Damjuniorerna och 20 bästa Herrjuniorerna, enligt SSF:s Sverigeranking, skall 
skjuta tillsammans i ett seedat skjutlag på lördagen den 19 mars. 
 
Finaler 
På lördagen kommer det att skjutas två finaler dit de 8 bästa Damjuniorerna respektive 
Herrjuniorerna kvalificerar sig. Finalpasset börjar med Damjuniorernas final följt av 
Herrjuniorernas final. 
 
Priser 
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter finalpasset på lördagen. 
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med hederspriser 
individuellt och i lag. 
 
Licenser 
Aktivitetskort krävs för start i mästerskapet och lagtävling.  
Det kommer att finnas möjlighet att lösa aktivitetskort på plats. 
 
Registrering 
Alla skyttar måste registrera sig genom att visa upp giltigt aktivitetskort. Därefter får skytten 
sin nummerlapp och presentpåse. 
Registreringen kommer att vara öppen på torsdagen kl.16.00 till 21.00 och på fredag och 
lördagen under hela tävlingen. Även öppet på söndagen fram till kl.12.00. 
 
Gevär och utrustningskontroll 
Alla skyttar måste gå igenom gevärs och utrustningskontrollen före start. Geväret skall vara 
komplett med en fylld tub.  
Utrustningskontrollen kommer att bestå av mätning med skjutjacka på. 
Stickprovskontroller kan förekomma under tävlingsdagarna. 
Kontrollen kommer att vara öppen på torsdagen kl.16.00 till 21.00 samt fredag, lördag och 
söndag under tävlingen. Exakta tider kommer att anslås på tävlingsarenan. 
 



DAM & HERR TÄVLINGARNA DEN 19-20 MARS 2011. 
 
Tävlingsdagar 
Mästerskapet för Damer och Herrar skjuts på lördagen den 19 mars och söndagen den 20 

mars. Seedade skyttar skjuter i de två sista skjutlagen på söndagen och därefter skjuts 
finalerna. 
 
Superfinalen med topp 4, efter final, i bägge klasserna och segrarna i Damjunior och 
Herrjunior tävlingarna kommer att skjutas direkt efter de två mästerskapsfinalerna på 
söndagen den 20 mars.  
 
Mästerskapsklasser 
Damer:  40 skott med skjuttid på 1 timme och 15 minuter (75 min.) 
Herrar:  60 skott med skjuttid på 1 timme och 45 minuter (105 min.) 
 
Lagtävling 
Damer:  föranmält 3-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening 
Herrar:  föranmält 3-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening 
Lagets sammansättning kan inte ändras när den förste lagmedlemmen har startat och måste 
bestå av 3 damer alternativt 3 herrar. 
 
Seedning 
I alla mästerskapsklasserna så kommer seedning att tillämpas 

De 40 bästa skyttarna i Dam- och Herrklasserna enligt SSF:s Sverigeranking, seniorer och 
juniorer sammanslagna. Seedade herrskyttar skall skjuta i det första skjutlaget på söndagen 
och seedade damskyttar skall skjuta i det andra skjutlaget på söndagen.  
 
Finaler 
På söndagen kommer det att skjutas två finaler dit de 8 bästa Damerna respektive Herrarna 
kvalificerar sig. Finalpasset börjar med Herrarnas final följt av Damernas final.  
Tider kommer att anslås på tävlingsarenan. 
 
Priser 
Prisutdelning kommer att hållas vid skjutbanan efter finalpassen på söndagen. 
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med hederspriser 
individuellt och i lag 
 
Licenser 
Aktivitetskort krävs för start i mästerskapet och lagtävling.  
Det kommer att finnas möjlighet att lösa aktivitetskort på plats. 
 
Registrering 
Alla skyttar måste registrera sig genom att visa upp giltigt aktivitetskort. Därefter får skytten 
sin nummerlapp och presentpåse. 
Registreringen kommer att vara öppen på torsdagen kl.16.00 till 21.00 och på fredag och 
lördagen under hela tävlingen. Även öppet på söndagen fram till kl.10.00. 
 
Gevär och utrustningskontroll 
Alla skyttar måste gå igenom gevärs och utrustningskontrollen före start. Geväret skall vara 
komplett med en fylld tub.  
Utrustningskontrollen kommer att bestå av mätning med skjutjacka på. 
Stickprovskontroller kan förekomma under tävlingsdagarna. 
Kontrollen kommer att vara öppen på torsdagen kl.16.00 till 21.00 samt fredag, lördag och 
söndag under tävlingen. Exakta tider kommer att anslås på tävlingsarenan. 



ÖVRIG INFORMATION 
 
Tävlingsplats   
Tävlingen kommer att genomföras i Eskilstunas 
multianläggning, Munktellarenan. 
Promenadavståndet mellan arenan och centrum är  
ca 7 minuter. 
 
Tävlingsorganisation 
Tävlingsansvarig: Marie Enqvist 070-49 48 327  
Tävlingskassör: Peo Rosén  070-735 26 48 
Pressansvarig: Tomas Soldin 070-257 23 46 
Ansvarig skjutledare: Lars-Erik Enqvist 070-205 76 92 
Jury:  Anslås på tävlingsarenan 
 
Vapenförvaring och omklädning 
Det kommer att finnas markerade omklädningsutrymmen där det även finns möjlighet till 
förvaring av skytteväskan. 
Vapenförvaring kommer att finnas i ett angränsande rum där det också finns möjlighet till 
påfyllning av luft. 
 
Resultat  
Under tävlingens gång kommer resultatet att publiceras på anslagstavlor och på Internet. 
 
Markering 
Tävlingen kommer att genomföras på Sius-elektronik 
 
Årsmöte 
Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion hållet sitt årsmöte på lördagen den 19 mars i 
Stora Salen på Munktellarenan kl.18.00 
 
Anmälan och Avgifter 
En anmälan per förening görs på bifogad blankett och skall vara arrangören tillhanda senast 
den 25 februari 2011. 
 
Anmälningsblanketterna skickas till 
Eskilstuna Skytteförening 
c/o Marie Enqvist 
Carlavägen 36 
633 51 Eskilstuna 
 
alternativt till:     anmalansm@eskilstunaskf.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 Eskilstuna Skytteförenings Bankgiro: 357-8846 

Vid betalning, glöm inte att ange föreningens namn. 
 
Hemsida: www.eskilstunaskf.se 
 
 
 

mailto:anmalansm@eskilstunaskf.se
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Anmälan och Deltagaruppgifter 

 
Förening _____________________________________________________________ 
 
Numrera lagen med D1, D2 alternativt H1, H2 efter deltagaren i respektive lag 
Numrera lagen med DJ1, DJ2 alternativt HJ1, HJ2 efter deltagaren i respektive lag 
 

Namn Klass Aktivitetskort nr. Lag nr. Övrigt  

1     
2     
3      
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     

 
Föreningsuppgifter 

Förening: ___________________________________________________ 

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 

    Totalt: _____________ kr 

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 25 februari 2011!  
Skickas till anmalansm@eskilstunaskf.se alt. se separat information ovan. 
 
 

mailto:anmalansm@eskilstunaskf.se


 
Förslag till Boende 

 
Best Western Plaza Hotel  Enkelrum  610 kr 
Drottninggatan 9  Dubbelrum  810 kr 
632 20 Eskilstuna  3-bädd  1010 kr 
016-15 00 00   flerbäddsrum 1240 kr 
http://www.plazahotel.nu/ 
Avstånd till tävlingsarenan: ca 700m 
 
 
City Hotell     
Järnvägsplan 1   
632 20 Eskilstuna 
016-10 88 50    
http://www.cityhotell.se   
Avstånd till tävlingsarenan: ca 900m 
 
    
Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell 
Munktellstorget    
633 43 Eskilstuna   
016-16 78 00    
http://www.choicehotels.se 

Avstånd till tävlingsarenan: ca 150m 
 
 
Comfort Hotel Eskilstuna 
Hamngatan 9   
632 20 Eskilstuna   
016-17 78 00 
Avstånd till tävlingsarenan: ca 800m 
 
 
Hotell Eskilstuna 
Strängnäsvägen 10 
633 49 Eskilstuna 
016-510 410 
Avstånd till tävlingsarenan: ca 3 km 
 
 
Vilsta Sporthotell   
632 29 Eskilstuna   
http://www.vilstasporthotell.se     
Avstånd till tävlingsarenan: ca 4 km 
 
 
För övriga hotell och annat boende se även www.eskilstuna.nu  
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