
Inbjudan RM/SM  

Falling target 
Sittande: 

RM: Sitt ungdom / Sitt Öppet / SH2 

Stående: 

Junior SM / Öppet SM 

 

Datum: 18/19/20-11-2016 

Arrangör: Söraby SKF 

 

 

 

 

 

 

 



Söraby Skytteförening: 

 

Söraby Skf bildades 1901. Våra första luftgevär köptes in 1979 och nu skjuts det 

endast med luft i vår förening. 1991 tog vi över Konsums lokaler och flyttade dem 

till nuvarande plats, samtidigt blev vi ägare till våra egna lokaler. 2015 blev vår 

nyutbyggda lokal invigd och där finns nu 30 banor utrustade med Megalink. I 

Söraby arrangerades det första Falling Target SM 1996. I övrigt har vi arrangerat 

flertal SM i luftgevär och hösten 2015 även finalen i Youth League. 

  



Preliminärt tävlingsprogram Falling Target 2016  

 
RM: (Sittande) 

 

Ungdom: grundomgång 18 / 19:e november med final lördag 19:e november. 

Öppet: grundomgång 18 / 19:e november med final lördag 19:e november. 

SH2: med fjäderstöd ”liggande” godkända fjäderstöd krävs (ingen final) hederspriser i klassen 

Prisutdelning lördag efter finaler. 

 

SM: (Stående) 

 

JSM: Grundomgång 19 /20:e november med final söndag 20:e november. 

SM: Grundomgång 19 /20:e november med final söndag 20:e november. 

Seedade skjutlag på  söndag innan finaler. 

Prisutdelning söndag efter finaler. 

 

Tävlingsprogrammet kan ändras beroende på deltagarantalet. 

 

Tävlingsplats: 

 

Sörabyhallen, Rottne 

 

Tävlingsorganisation: 

Tävlingsledare:  Mikael Holmberg 

Kassör:   Ulf Kjellsson 

Sekreterare:  Calle Tollstern 

Anmälan senast: 2016-10-28 Endast via mail 

Betalning senast: 2016-11-04 BG 172-0093 

   Märk ”FT 2016” samt ”klubb” eller ”distrikt” 

 

E-post: 

sm@sorabyskf.nu 

  



Tävlingsförutsättningar 

 
Tävlingen skjuts på Megalink 30 banor. 

 

Tävlingen omfattar följande individuella mästerskap:  
 

Sittande: 
 

RM Ungdom 

Sittandeskyttar ur klasserna L13, L15 och L17.  

OBS! Nya klasser för klassindelning, läs regelverket för Nationellt Skytte. 

För att få delta ska skytt fylla lägst 13 år (L13) och max 20 år (L17) under 2016. 

Egna stöd till tävlingen skyttens ansvar. 

Tävlingslicens krävs för deltagande från det år skytten fyller 15år.  

Regler för klasser och skjututrustning enligt Natonellt Skytte 

 

RM Öppet 

För skyttar som under året fyller minst 21 år.  

Egna stöd till tävlingen skyttens ansvar. 

Tävlingslicens krävs för deltagande. 

Regler för skjututrustning enligt Regelboken Nationellt Skytte. 

Skjutjacka är inte tillåten i sittande Öppet RM klassen. 
 

RM SH2 (liggande) 

Klass SH2 med fjäderstöd liggande (ingen final) hederspriser i klassen. 

Egna stöd till tävlingen skyttens ansvar. 

Tävlingslicens krävs för deltagande från det år skytten fyller 15år. 

 

Stående: 

 
Öppet SM 

Ståendeskyttar oberoende av klasstillhörighet. 

Tävlingslicens krävs för deltagande från det år skytten fyller 15år. 

Dubbelstarter för skyttar från JSM och RM öppet är tillåtet 

Regler för skjututrustning enligt Natonellt Skytte. 

Tävlingen är uttagningsgrundande för seniorlandskamp (ej skyttar med dispenser).  

 

Junior SM 

Ståendeskyttar ur klasserna L13stå, L15stå och L17stå.  

Tävlingslicens krävs för deltagande från det år skytten fyller 15år. 

Dubbelstarter för skyttar från RM Ungdom är tillåtet. 

Regler för klasser och skjututrustning enligt Natonellt Skytte. 

Tävlingen är uttagningsgrundande för Juniorlandskamp (ej skyttar med dispenser).  

 

Dubbelstart 

Dubbelstart kan innebära två skjutningar samma dag med kort tid mellan. Om arrangören finner det 

nödvändigt kan deltagandet begränsas. 

 



Lagtävlingar: 

 
Distriktslagstävlingar (ett lag per distrikt) 

 

L1 Distriktslagstävling om Skytte UO:s vandringspris i JSM Falling Target. 

Föranmält namngivet 5-mannalag stående, samtliga skyttars resultatet räknas. 

Fem inteckningar erfordras för att erövra vandringspriset.  

 

L2 Distriktslagstävling om Skolskyttefrämjandets vandringspris i RM Ungdom Falling Target. 

Föranmält namngivet 5-mannalag sittande, samtliga skyttars resultat räknas.  

Tre inteckningar erfordras för att erövra vandringspriset.  

 

L3 Distriktslagtävling i SM Falling Target. 

Föranmält namngivet 5-mannalag stående, samtliga skyttars resultat räknas. 

 

Föreningslagstävlingar (ett eller flera lag per Skytteförening) 

 

L4 Föreningslagstävling i JSM Falling Target. 

Föranmält namngivet 2-mannalag, stående.  

 

L5 Föreningslagstävling i RM Ungdom Falling Target. 

Föranmält namngivet 2-mannalag, sittande. 

 

L6 Föreningslagstävling i SM Falling Target. 

Föranmält namngivet 2-mannalag, stående. 
 

 

Prisutdelning: 
Vid prisutdelningen utdelas mästerskapstecken i respektive mästerskap, lagmedaljer samt 

hederspriser efter grundomgång individuellt. 

Prisutdelning: 

RM Ungdom / RM Öppen / SH2 sker efter lördagens finaler.  

JSM och SM sker efter söndagens finaler.  

 

Säkerhetslina/säkerhetspropp 

I ett oladdat gevär ska säkerhetslina/säkerhetspropp finnas.  

 

Stöd 
Skytt som använder stöd ska ta med eget stöd av godkänd typ.  

I klass SH2 gäller fjäderstöd liggande enligt SHIF reglemente. (Ej Norma stödet i skumgummi 

SH2.) 
 



Program och regler 

Samtliga klasser skjuter 40 tävlingsskott i 5 skottsserier om 30 sekunder per skott. 

Tävlingen föregås av ett fritt antal provskott. 

 

Upprop 
Upprop sker på skjutplats, information till skyttar innan skjutning sker på skjutplats. 

 

Vapenkontroll 
Allmän vapenkontroll genomförs, stickprov genomförs efter respektive skjutlag under 

tävlingarna. 

Tider för vapenkontroll 

Fredag  15:00 - 20:00 

Lördag  07:30 - 18:00 

Söndag  07:30 - Sista skjutlags start 

 

Före varje final utförs vapenkontroll på samtliga finalskyttars vapen. 

 

Tävlingsjury 

Namn på tävlingsjuryns medlemmar kommer att anslås i skyttehallen. 

 

Protester 

Protester kan endast inlämnas skriftligt av föreningsledare. Föreningsledarens namn meddelas 

tävlingsexpeditionen i samband med protest. 

 

Dispenser 

Skytt som av medicinska skäl ej kan uppfylla regelbokens bestämmelser för sittande respektive 

stående skjutställning behöver individuell dispens. Ansökan om sådan dispens (styrkt av 

läkarintyg) ska vara Svenska Skyttesportförbundet tillhanda snarast för behandling. 

 

Anmälan 

Sker via mail, sm@sorabyskf.nu 

Skriv i namn, förening, klass och ev licensnummer, lag 

 

Avgifter  

RM Ungdom  250kr 

RM Öppen  250kr 

SH2  250kr 

JSM   250kr 

SM   250kr 

Distriktslag  250kr 

Föreningslag  250kr 

Efteranmälan  150kr i extra avgift utöver startavgiften per person eller lag. 



Mat 
Lunch kommer att serveras under tävlingsdagarna. 

Def finns även lättare servering hela tävlingsdagarna. 

 

Logiförslag 
Best Western Royal Corner 0470-70 10 00 

Uppge Söraby SKF för rabatterat pris. 

 

Frågor skickas via e-post till: sm@sorabyskf.nu 

 

Startlistor kommer finnas på vår hemsida: www.sorabyskf.nu 

 

Välkomna 


