
Sweden Grand Prix – Final 28-30:e Augusti 2015 

Kvibergs SF och Göteborgs SG inbjuder till den stora finalen i Sweden Grand Prix 2015. Finaltävlingen 
fullbordar Svenska Skyttesportförbundets Gevärssektions GP-serie. Tävlingen i Göteborg är öppen 
för alla (i mån av kapacitet, se tävlings-PM för detaljer). 
 
Anläggning: Högsbo skjutbanor i Göteborg 
Adress: J A Wettergrens gata 2 (Västra Frölunda) 
Kartlänk: https://goo.gl/maps/SjGBL 
Avfart: Flatåsmotet (utmed Dag Hammarsköldsleden vid Högsbo industriområde) 
Buss/Spårvagn: Hållplats ”J A Wettergrens gata” (alternativt ”Marklandsgatan”) 
 www.vasttrafik.se  
 

10m - GPSSK anläggning (20st Megalink) 
50m - Göteborgs SG anläggning (20st Megalink) 
300m - Göteborgs SG anläggning (23st Kongsberg) 
 
Samtliga skjutbanor ligger inom gångavstånd (400m) tillsammans med Göteborgs Skyttegilles 
paviljong där vi ordnar med servering under tävlingen. 
 

 

Anmälan & Startavgifter 

Anmälan sker endast via E-post: swedengp@kvibergsskytteforening.se. Sista anmälningsdatum är 
14:e augusti. Anmälningar efter 14:e augusti mottages i mån av plats! 

I anmälan skall tävlingslicens anges. Använd gärna anmälningsformuläret som du bifogar mailet: 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/81232982/Anm%C3%A4lningsformul%C3%A4r%20Sweden%2
0GP%202015.xlsx 

Startavgiften är 200kr per start och betalas kontant innan tävlingsstart. 

I anmälan önskar vi gärna att du också preliminäranmäler dig till lördagens grillkväll.  

Lagtävlingar i samtliga grenar genomföras. Lagtävlingen är gratis. 

 

Priser och prisutdelning 

I respektive gren delar arrangören ut hederspriser. Prisceremonin sker direkt efter respektive 
gren/final. Vid samma prisceremoni delas även den stora samlade prispotten från hela GP-serien ut 
till 1:an, 2:an och 3:an enligt de slutgiltiga ”GP-tabellerna”. 

Gevärssektionen delar även ut priser i form av ersättning för tävlingsresor (endast för Svenska 
skyttar). För dessa priser utgör ”Final-tabellerna” för hela GP-serien bedömningsunderlaget.  
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Preliminärt tävlingsprogram 

Tävlingsprogrammet är utformat för att möjliggöra starter i fler dicpliner under samma dag (t.ex. 
50m 3x40 och 300m 60ligg för Herrarna under lördagen).  

50m schemat är planerat för (preliminärt):  

Totalt 40st dam-/herrjuniorer i 3x20 och 3x40 under fredagen. 
Totalt 40st damer/herrar i 3x20 och 3x40 under lördagen. 
20st damerjuniorer i 60ligg under lördagen. 
Totalt 80st herrar, herrjuniorer och damer i 60ligg under söndagen. 

I händelse av fler anmälningar kan mindre justeringar göras för att i möjligaste mån ta emot så 
många deltagare som möjligt. I realiteten är det ingen begränsning i antalet deltagare på 10m och 
300m. 

 

Fredag 28:e Augusti 

10m:  Damer och Herrar 
 Final Damer och Herrar parallellt 

50m:  Herrjuniorer 3x40 
 Damjuniorer 3x20 
 Final Match Herr- och Damjunior parallellt 

300m: Damer 3x20 
 Herrar 3x40 
 
Lördag 29:e Augusti 

10m: Herrjuniorer 
 Final Herrjuniorer 

50m: Damjuniorer 60ligg 
 Herrar 3x40 
 Damer 3x20 
 Final Match Herrar och Damer parallellt 

300m:  Damer 60ligg 
 Herrar 60ligg 

Övrigt: Grillkväll vid Skyttepaviljongen efter dagens tävlingar 
 
Söndag 30:e Augusti 

10m: Damjuniorer 
 Final Damjuniorer 

50m:  Damer 60ligg 
 Herrjuniorer 60ligg 
 Herrar 60ligg 
 Final Herrar och Herrjuniorer 60ligg parallellt 

300m:  Herrar 3x20 standardgevär 

 

  



Startlistor & Resultat 

Preliminära startlistor kommer att publiceras 18:e aug i Tävlingskalendern (IndTA). Starttider 
kommer inte att skickas ut med mail. Definitiva startlistor för hela tävlingshelgen publiceras 26:e 
augusti. Samtliga deltagare är seedade in i skjutlagen enligt informationen i tävlings-PM. 

Resultaten från tävlingen kommer att publiceras på www.kvibergsskytteforening.se. Här kommer 
även Livevisningen från 10m och 50m att finnas. Information och bilder kommer även finnas på 
Facebook www.facebook.com/SwedenGP. 

Aktuella GP-tabeller finns på tävlingshemsidan för Sweden GP: 
http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Sektioner/Gevarsektionen/Tavlingsverksam
het/Inbjudningarresultat/Sport/SwedenGP/     

 

Grillkväll Lördag 29:e Augusti 

Efter förra årets succé så vill vi gärna bjuda in till en ny grillkväll. Efter lördagens tävlingar planerar vi 
att arrangera en trevlig grillkväll vid Skyttepaviljongen för samtliga deltagande skyttar och ledare. 
Kostnaden är beräknad till 80kr. Biljetter till grillkvällen säljs på plats. 

Dock är vi är mycket tacksamma om ni anger ert preliminära deltagande i anmälan via E-post. Ange 
kött eller vegetariskt. 
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