
INBJUDAN 
 
 

 
 
 

PÅ UPPDRAG AV 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION 

INBJUDER 

STOCKHOLMS SKYTTESPORTFÖRBUND 

TILL 

 

 

 

Öppet SM, 
 Veteran-SM,  

Junior-SM, 
Kikar-SM 

och RM för veteraner 

 

Gevär Fält 

 

 2016-04-17 
  



SM-finaler i innebandy eller Fältskytte-SM en helg i april? 
Varför inte bäggedera?  
 
Vi hälsar er återigen välkomna till ett Fält-SM arrangerat av Stockholmsförbundet. Senast det 
begav sig var 2013, alltså inte så länge sedan. Denna gång kom det dock lite oplanerat då 
Södermanland inte fått tillgång till skjutfältsterräng. Ni minns säkert också att banan vi erbjöd för 
tre år sedan upplevdes som svår. Så här med facit i hand visade det sig att efterföljande SM hade 
lägre segerresultat i de flesta klasser. Och vad resultatet blir av årets SM, det står skrivet i 
stjärnorna. Men en sak kan jag lova, det är att vi gör allt för att ni ska trivas på Kungsängens 
skjutfält söndagen den 17 april.  

                 
 

Och så hinner ni ju med att se SM-finalerna i innebandy i Tele2-arena som går av stapeln dagen 
före. 
Vad ni i övrigt kan göra i samband med besöket i Stockholm är upp till er själva. Utbudet är enormt 
av sevärdheter, evenemang, natur. Och kanske till och med släktingar? Det finns museer för alla 
smaker. Musikevenemang och teatrar. Du kan se på Jonas Gardell eller MammaMia The Party. Du 
kan gå på mord- eller stadsvandring i Gamla Stan. Så det är bara att sätta igång att googla. Men var 
ute i god tid, populära aktiviteter, teatrar och shower blir snabbt fullsatta. Sedan finns ju 
möjligheten att bara röra sig runt, se på sta´n. Shoppa. Till exempel nya MOS (Mall of Scandinavia) 
i Solna, norra Europas största köpcentrum.  
 

                   
 
Ett alternativ är att lämna staden och besöka naturen. I Stockholms län finns allt från storstad och 
den urbana livsmiljön till glesaste glesbygd och naturnära upplevelser. Stockholms Skärgård är 
bland det vackraste i världen med sina 30 000 öar. Skärgården har faktiskt ännu 32 yrkesfiskare. 
Det är inte så långt heller till ett antal slott och herresäten i länet. Drottningholms slott, 
Rosersberg slott, anrika Sigtuna med sin småskaliga bebyggelse är värt ett besök. Men tappa nu 
inte bort tiden. Söndagen ska du tillbringa på Kungsängens skjutfält! Det är Fältskytte-SM.  
 

Stockholm – Nu kör vi! 
  



TÄVLINGSLEDNING: Tävlingsledare: Ulf Ingmansson 
  Bitr. tävlingsledare: Tore Bjurvén 
  Tävlingssekreterare: Klas Gustafsson 
  Kassör:  Inger Blockmar 
  Banläggare:  Lasse Oppegaard och Ernst Lindblom 
  SvSFs representant: Stefan Jakobsson   
 
TÄVLINGSCENTRUM: Lägret Tillfället, Kungsängen i Upplands Bro kommun. E18 avfart 150 

mot Livgardet. Sedan vägvisning. 
Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 59.538202, 17.736354 

 
HEMSIDA:  http://stockholm.skyttesport.se klicka sedan vidare på rätt rubrik. 
 
PROGRAM: Öppet SM/Veteran-SM/Kikar-SM/Junior-SM i fältskytte gevär, 

individuellt och lag. Veteran-RM individuellt. 
Tävlingen omfattar åtta stationer för samtliga deltagare, ingen 
inskjutningsstation. 
Öppet SM, Veteran-SM och JSM-klasser skjuter i liggande och 
knästående skjutställning. 
Kikar-SM och Veteran-RM skjuter enbart i liggande skjutställning. 
Veteran-SM och Veteran-RM har längre skjuttider än övriga klasser.  
Vätska och bulle serveras efter cirka halva banan. 

 
REGELVERK: Tävlingarna genomförs enligt Regelbok Nationellt Skytte (Utgåva: 2014-

04-11) samt ”Tillägg regler GF kikarsikte jan 2016” (finns hos 
arrangören, kan fås efter anmodan). 
Elektroniska hjälp-medel, till exempel mobiltelefon, läsplatta eller 
dator, är ej tillåtna under tävlingsbanan. För kikarklassen tillåts endast 
vapen med max kaliber 7,62 och minsta avtryckarvikt 1,0 kg. Rekyl-
broms tillåts ej. 
 

JURY: Anslås tävlingsdagen. 
 
INDIVIDUELLA   Öppet SM: Alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2003. 
TÄVLINGAR:  Veteran-SM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1961 och tidigare. 

Junior-SM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1996-2003.  
Kikar-SM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda senast 2003. 
Veteran-RM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1961 och tidigare. 

 
FÖRBUNDSLAG: Öppet SM:   Ett lag/förbund. 5 skyttar ingår, alla räknas.
  Veteran-SM:  Ett lag/förbund. 5 skyttar ingår, alla räknas. 
  Junior-SM:         Ett lag/förbund. 3 skyttar ingår, alla räknas. 

Obs! SM/JSM-skytt kan endast ingå i ett förbundslag.  
RM- och Kikarskytt kan ej ingå i förbundslag. 

 
FÖRENINGSLAG: Tre föreningslagtävlingar: Öppet SM/Veteran-SM, Kikar-SM, Junior-

SM. 
 Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag i respektive klass. 
  Obs! RM-skytt kan ej ingå i föreningslag. 
  

http://stockholm.skyttesport.se/


ANMÄLAN: Förening anmäler sina skyttar och föreningslag inkl lunchbeställning 
senast söndag den 3 april. Förbund anmäler förbundslag senast 
måndag den 11 april. Anmälan sändes till: 
SM fält 2016. Klas Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74 JÄRFÄLLA.  
E-post: klasg02@gmail.com 
Tävlingslicens 2016 krävs för deltagande. Efteranmälan kan göras i mån 
av plats. 

       
PATRULLISTOR:  Patrullistor med starttider publiceras på tävlingarnas hemsida 

http://stockholm.skyttesport.se senast torsdag den 7 april.  
 
AVGIFTER:  SM och Veteran-SM: Individuellt  350:- 
    Förbundslag  400:- 
    Föreningslag  200:-     

JSM:  Individuellt 200:- 
  Förbundslag 200:- 
  Föreningslag 100:- 
RM veteraner: Individuellt 350:- 
Kikar-SM  Individuellt  350:- 
  Föreningslag 200:- 
Lunch, förbeställd: 65:- (Ej varm mat) 
 
Avgifterna sätts in i samband med anmälan på Stockholms Skytte-
sportförbund PG 25 56 39-7. Obs! ange ”Fält-SM” och ”Förenings-
namn” för anmälan samt för anmälan av Förbundslag ange 
”Förbundsnamn”.  

 
INSKJUTNING: Stålboda skjutbana B är öppen lördag den 16 april kl 15.00 – 18.00 för 

enskild inskjutning på 300 m avstånd. Följ ledarnas instruktioner. 
 
BILFÄLTSKJUTNING:           Tävlingen genomförs som bilfältskjutning. Tidhållning och parkering vid 

skjutstationerna kräver samåkning i så få bilar som möjligt. Ange 
samåkande skyttar vid anmälan. Skyttar kvarstannar i bilar vid station 
tills tecken ges. 

 
VAPENKONTROLL: Samtliga deltagare skall uppvisa sina vapen för godkännande vid 

vapenkontroll före start. 
Vapenkontroll öppen vid Tävlingscentrum lördag 16 april kl 16.00 - 
19.00 och söndag 17 april från en timme före första upprop. Kom i god 
tid. 
Vapenkontroll sker också före och efter särskjutning för särskjutande 
skyttar. 

 
PRISUTDELNING: Prisutdelning sker på Tävlingscentrum vid Tillfället snarast möjligt efter 

tävlingen. 
 SM/JSM mästerskapsmedaljer utdelas enligt SvSFs gevärssektions 

bestämmelser. 
 RM-medaljer utdelas enligt SvSFs gevärssektions och arrangörens 

bestämmelser. 
 Lagerkransar utdelas till respektive individuell mästare. 

Hederspriser utdelas i respektive mästerskap till ca ¼ av deltagarna. 

mailto:klasg02@
http://stockholm.skyttesport.se/


INFORMATION: Informationen vid Tävlingscentrum är öppen under lördag den 16 april 
kl 16.00 – 19.00. Här hämtas lunchkuponger, dekaler och senaste 
information. Utdelas föreningsvis. 

 
SERVERING: På tävlingscentrum finns lunch- och caféservering. Lunch förbeställs och 

betalas vid anmälan. Gäller även för medföljande. Lunch som erbjuds är 
icke varmhållen och består av kassler, potatissallad, sallad, smör och 
bröd samt måltidsdryck. 

  
UPPLYSNINGAR: Tävlingsledare Ulf Ingmansson: 076-123 71 35, ulf@ingmansson.se 
 Tävlingssekreterare Klas Gustafsson: 076-213 82 32, 

klasg02@gmail.com. 
 
 
HUSBIL/HUSVAGN: Uppställningsplats finns vid Tävlingscentrum natten mellan lördag och 

söndag. Elström kan ej erbjudas, däremot finns tillgång till wc och 
dusch. 

 
BOENDE: Welcome Hotel i Barkarby.  

hemsida: www.welcomehotel.se Har ”idrottspris”. Tel 08-621 61 00. 
Ibis hotell i Spånga.  
hemsida: www.ibis.com. Tel 08-36 25 40. 

 I övrigt hänvisas till förekommande söksidor för boende. 
   

 

VÄLKOMNA 
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Anmälningsblankett Fält 2016 i Stockholm

Sön 17/4 Lag Startavgift Förening Lunch

Öppet SM  Klass = Ö Ö Ö 350 200 65

Veteran-SM Klass = V V V 350 200 65

Junior-SM Klass = Jun Jun Jun 200 100 65

Kikar-SM Klass = Ki Ki Ki 350 200 65

RM för veteraner Klass = RM RM Inget lag 350 -- 65

Förnamn Efternamn Samåkning Klass Lag Luncher Avg ind Avg lag/pers Kostn lunch

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Summa

Extra Luncher Extra Luncher  att betala:

Önskemål om specialkost vid beställd lunch: Summa: 0 0 0 0 0

Förening:

Sänds per brev eller  e-post: anmälan oss tillhanda senast 3 april Kontakt:

SM Fält 2016; c/o Klas Gustavsson Adress:

Bolindervägen 5, 176 74 Järfälla Postadr:

E-post: klasg02@gmail.com Tel:
Avgifterna sätts in på PG 25 56 39-7:   Märk talongen med Fält-SM och Föreningsnamn e-post:


