
 
 

Västerås Frivilliga Skarpskytteförening inbjuder till  

 

SVENSKA VETERANMÄSTERSKAP 

SPORTSKYTTE 

VÄSTERÅS 26-28 JULI 2013 

 
Foto: © Kjell Pettersson, 109-0929 



Välkommen till SVENSKA Veteranmästerskap Sportskytte 
i Västerås Mälarstaden 

 

 
 

Västerås, Sveriges sjätte största stad med 140 000 invånare är beläget 10 mil från 
Stockholm, med tåg tar det endast 53 minuter. 

Här finns tre praktfulla slott, Sveriges största forntida gravhög, Vallby Friluftsmuseum som 
är ett av Sveriges största friluftsmuseer och en domkyrka som har fått tre stjärnor i 
reseguide le guide vert samt underbara strandpromenader med mysiga restauranger och 
kaféer. Utbudet av aktiviteter är stort, Vertical Run, turridning eller guidade promenader - 
valet är ditt. Här arrangeras årligen stora evenemang, exempelvis Power Big Meet, 
Europas största bilträff för amerikanska bilar. 

Shoppingutbudet är stort. Det var i Västerås H & M grundades. Här finns allt från kvarter 
med unika småbutiker till stora gallerior med välkända affärskedjor. Här finns även 
köpcenter med bl.a. IKEA. Tips på ett utflyktsmål är Skultuna Messingsbruk med sina 
fabriksbutiker med svenska varumärken som Orrefors, Kosta Boda samt Snö of Sweden.  

Hotell 
Det finns ett stort utbud av hotell i Västerås. Vi har bland annat två av världens mest unika 
hotell, undervattenshotellet Utter Inn där du bor 3 m under vattnet och Hotell Hackspett där 
du från Vasaparkens högsta ek har en fin utsikt. Bokning av dessa men även andra hotell 
som passar bättre under just den här vistelsen i Västerås sker enklast online på 
www.vasterasmalarstaden.se.  
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Västerås Skärgård 

Västerås ligger vid Mälaren, du tar dig enkelt ut med båt från city till restaurangön Elba och 
sol- och badön Östra holmen samt Ridön. Skärgården erbjuder 332 öar – något för alla 
smaker.  

På vår hemsida www.vasterasmalarstaden.se finner du ett stort utbud av sevärdheter 
och aktiviteter som finns i vår stad. Här kan du även boka din hotellvistelse. Vi på Västerås 
Turistbyrå hjälper er gärna så hör av er till oss så tipsar vi om vad som passar just er 
gällande boende, aktiviteter och sevärdheter.  

Hjärtligt Välkomna! 
Kontakt: Västerås Turistbyrå 

Besöksadress: Kopparbergsvägen 1 

Telefon: 021-39 01 00  

Mail: malarstaden@vasteras.se  

www.vasterasmalarstaden.se  
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Tävlingsorganisation 
 

Grenledare Lars Pettersson 

Resultat, internet Anders Pettersson 

Sekretariat Jan Norlander 
Margit Norlander 

Kassör Kjell Fridh 

Tävlingsledare Kjell Pettersson 

 

Tävlingarnas omfattning 
Tävlingarna genomförs på Djäknebergets luftgevärsbana i Västerås och Stockkumla 
Skyttecentrum. 

 

Fredagen den 26 juli 
 10 meter luftgevär på Djäknebergets luftgevärsbana i centrala 

Västerås. Vi skjuter på samma typ av tavlor som användes vid OS 
i London, Sius Ascor. 

Skjuttider 16.00, 17.30 och 19.00 beroende på antal deltagare; banan har 20 
tavlor. 

Klasser 45, 55, 65 och 70 + respektive damklass. 

Program 40 skott 1 tim. 15 min.  

Årsmöte På kvällen årsmöte med kaffe och dopp. 

  

~ 4 ~ 



Lördagen den 27 juli 
 50 meter gevär på Stockkumla skyttecentrum. Vi skjuter på 

samma typ av tavlor som användes vid OS i London, Sius Ascor. 

Skjuttider  09.00, 12.15 och 15.30 beroende på antal deltagare; banan har 30 
tavlor 

Klasser 45, 55, 65 och 70 + respektive damklass 

Program 60 ligg  1 tim. 15 min,  
3x20 2 tim. 15 min,  
60 + 20 + 20 60 ligg - 1 tim. 15 min 
 20+20 - 1 tim. 30 min.  
 
Alla startar ställningskyttet samtidigt med 10 min paus mellan 
ligg/ställningsskyttet.  

Kamratmiddag Denna dag avslutar vi med en kamratmiddag, samt prisutdelning 
för de första 2 dagarna.  
Anmälan till middagen görs tillsammans med anmälan för 
tävlingen, även för ev. respektive.  
Vi hoppas på plats vid en av stans gourmé matställe. 

Söndag den 28 juli 
 300 meter gevär på Stockkumla skyttecentrum. Vi tävlar på Sius 

Ascor markeringssystem. 

Skjuttider  09.00 och 12.00 beroende på antal deltagare; banan har 30 tavlor 

Klasser 45, 55, 65 och 70  

Program 40 ligg  1 tim.  
40 + 20 + 20:  40 ligg - 1 tim.  
 och 20+20 - 1 tim. 30 min.  

 Alla startar ställningskyttet samtidigt med 10 min paus mellan 
ligg/ställningsskyttet.  

Årets SM avslutas med prisutdelning för dagens tävlingar och supermästaren. 
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Djäkneberget 
Luftgevärstävlingen avgörs på Djäkneberget. Koordinater till Djäkneberget: Lat N 59° 36.649' och 
Lon E 16° 31.828'. Karta se sista sidan. 

Djäkneberget är ett parkområde strax väster om Västerås innerstad. Området är cirka 500 meter 
långt och 250 meter brett (cirka tolv hektar).  
Parken är belägen på en bergshöjd med utsikt över bland annat Domkyrkan, Stadshuset, Skrapan 
och en del av Mälaren.  
I anslutning till parken ligger Djäknebergsskolan, en folkskola som invigdes 1894 och som idag 
inrymmer Västerås folkhögskola samt Västerås Konstskola samt gamla vattentornet som idag 
inhyser Skarpskyttarnas luftgevärsbana. 

Namnet Djäkneberget kommer av djäkne, en lärjunge från det närbelägna gymnasiet (nuvarande 
Rudbeckianska gymnasiet).  
Djäknarna hade sina gymnastik- och vapenövningar på berget. Djäknarna firade även 
Valborgsmässoafton på berget med fyrverkerier och eldar men det upphörde på 1830-talet efter en 
olycka då två djäknar brändes till döds. 

Västerås frivilliga skarpskytteförening hade från cirka 1862 sin övningsplats på Djäkneberget. 

 

Stockkumla Skyttecenter 
Tävlingscentrum för 50 och 300 m är Stockkumla skyttecenter ca 10 km utanför Västerås city. 
Kordinater till Stockkumla skyttecenter: Lat N 59 37´4” och Lon 16 23´ 4”. Karta se sista sidan. 

 
Elektroniskt markeringssystem – SIUS ASCOR 
Banskyttetävlingarna genomförs på elektroniskt markeringssystem av fabrikat SIUS ASCOR. 
Markeringssystemet är godkänt av Internationella Sportskyttefederationen (ISSF) för internationella 
tävlingar och rekord. Vi tävlar på samma typ av utrustning som vid OS 2012 i London.  
 

Startavgifter 
Individuellt 175 kr/start 

Föreningslag (2 deltagare) 175 kr/lag 

Kamratmiddag Meddelas på hemsidan 

Avgifterna sätts in på BG 470-9994 (Skyllbergs skytteförening), i samband med anmälan. 

 

Anmälan  
Anmälningar görs till Kjell Fridh e-post kjell.fridh@veteranskytte.nu    
eller tfn 070-538 23 50. 
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Startlistor 
Startlistor för tävlingarna kommer att läggas ut på hemsidan i god tid före tävlingarna.  
 

Jury 
Anslås under tävlingsdagarna. 
 

Servering 
Dagligen kommer det att finnas tillgång till servering med kaffe, dricka, hamburgare, smörgåsar 
etc. 
 

Resultat – Livesändning av tävlingen över internet 
Resultaten anslås på Stockkumla skyttecenter. Resultaten kommer även att läggas ut löpande på 
tävlingarnas hemsida, www.live.sius.se 
 

Camping, hotell och turistinformation 
Dessvärre finns ingen möjlighet att erbjuda camping på och omkring skjutbanan. Vi hänvisar 
istället till närliggande campingplatser, vandrarhem, hotell och liknande. En sammanställning över 
dessa finns på Västerås Turistbyrås hemsida www.vasterasmalarstaden.se Västerås & Co, 
Kopparbergsvägen 1, 721 87 Västerås e-post: malarstaden@vasteras.se Tel: 021-39 01 00. 
 

Förfrågningar 
Förfrågningar angående anmälningar tas emot av Kjell Fridh tfn 070-538 23 50, övriga frågor tas 
emot av Kjell Pettersson tfn 021-600 13. 
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Hitta till Stockkumla Skyttecenter 

 
Stockkumla Skyttecenter koordinater WGS84  (lat, lon), N 59° 37′ 4″ E 16° 23′ 4″ 

Vägbeskrivning: Tag avfart 128 mot Hacksta på E18 väster Västerås, kör 1,4 km. Tag första 
avfarten i rondellen mot Dingtuna, kör 0,3 km. Sväng vänster mot Hallstahammar, kör 3,2 km. 
Sväng höger följ skyltar Skjutbana. 

Hitta till Djäkneberget 

 
 
Djäkneberget koordinater: WGS 84 (lat, lon), N 59° 36.649', E 16° 31.828' 
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