
 

 

 

 

 

 

 

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet inbjuder 

 

Västerås Frivilliga Skarpskytteförening till 

 

SKOL-SM 2022 
 
 

SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 

24–25 SEPTEMBER 2022 på Stockkumla skyttecetrum 
 
 
 
 

ANMÄLAN SENAST 31/8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Version 2 (2022-07-07)  



Välkommen till spännande SM-tävlingar  
i Västerås, Mälardalen 

 

Boende och aktiviteter 

För information om boende och aktiviteter i Västerås hänvisar vi till Västerås Tourist Center 
Hemsida: http://visitvasteras.se/  
Mail: visit@vasteras.se  
Telefon: 021-39 01 00 
Besöksaddress: Kopparbergsvägen 1, 721 87 Västerås 
 
Husvagnsuppställning kan ordnas på skjutbaneområdet, el finns ej att koppla in. Meddela 
tävlingsledningen om uppställning önskas.  

 

Kul att veta om Västerås 

Vet du att… 

- Västerås har ett av Sveriges bäst utbyggda cykeltrafiknät sammanlagt cirka 380 km. 

- Erik XIV ligger begraven i Domkyrkan. Eftersom sarkofagen var för kort tvingades man att 
hugga av hans fötter och lägga dem bredvid. 

- Domkyrkotornet är 92 meter högt, Skrapan är 81 meter hög, Stadshustornet är 65 meter 
högt och Ottarkontoret är 64 meter högt. 

- Västerås har Nordens största insjöhamn. 

- Gustav Vasa höll reformationsriksdagen 1527 och arvsriksdagen 1544 i Västerås. Två 
riksdagar som skapade nya förutsättningar för det framtida Sverige. 

- Västeråsgurkan började odlas på 1700-talet i Västerås av en tysk trädgårdsmästare som 
hette Bernhard Johan Bohnsack. Västeråsgurkan såldes i hela landet och exporterades 
även till Europa. 

- Sveriges första gymnasium grundades i Västerås år 1623. 

- Sista avrättningen i Västerås skedde 10 december 1900. 

- H&M som idag är en koncern med klädbutiker i hela världen och matvarujätten Ica 
grundades i Västerås. 

- Gryta avfallsstation är Sverigeledande på insamling av matavfall som omvandlas till 
biogas. 

- Det finns två flytande hotell och ett hotell uppe i ett träd i Västerås, Hotell Utter Inn, 
Ooops Hotell och Hotell Hackspett. Mikael Genberg heter konstnären som har gjort dem. 

- I Västerås finns två världsunika avbildningar av Jesus – en i LEGO och en i pärlor! 
LegoJesus är byggd av cirka 30 000 bitar och Leonardo da Vincis världsberömda målning 
“Den sista måltiden” är byggd av 450 000 pärlor och avbildar Jesus sista måltid då han 
instiftade nattvarden. Tavlan är världens största pärlplatta. 
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Tävlingsorganisation 
Tävlingsledare: Filip Andersson, filip.a@vskarp.com / 073 683 94 49 
Tävlingskassör: Torbjörn Hedin, torbjorn.h@vskarp.com / 070 271 72 74 
 

Grenledare 
Korthåll Bana: Filip Andersson (Kan ändras) 
Gevär Bana: Filip Andersson (Kan ändras) 
Korthåll Fält: Dennis Alderstrand 
 
Allmänna frågor skickas till Filip Andersson.  

Representanter från Skolskyttefrämjandet 
Örjan Eriksson, ordförande 
Hans Drugge, tävlingsansvarig 
 

Omfattning 
Lördag 24/9 
Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna HÖ och GY 
(Högstadiet/Gymnasiet) 
 
Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna HÖ och GY  
 
Söndag 25/9 
Svenskt skolmästerskap, fältskytte korthåll för klasserna HÖf och GYf  
 

Anmälan 
Anmälan görs föreningsvis till Filip Andersson, filip.a@vskarp.com, på 
anmälningsblankett som hittas på 
https://www.vskarp.com > Arrangemang > Skol-SM 2022 
Direktlänk: https://www.vskarp.com/vskarp/sida/85880/skol-sm-2022 
 
Anmälan skall vara oss tillhanda senast 31/8, vid för sent inkommen anmälan 
fördubblas avgiften. 
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Avgifter 
Gevär 6,5 bana 90:- 
Korthåll bana 90:- 
Korthåll fält 90:- 
Lagtävlingar 100:- 
Lunch  80:- 
 
Samtliga avgifter sätts in i samband med anmälan på Västerås Frivilliga 
Skarpskytteförenings BG 611-4987, senast 31/8. Märk med ”Skol-SM / 
Föreningens namn” 
 
Den som inte betalat sina avgifter får inte delta i tävlingen. 
 

Hitta till skjutbanan Stockkumla 
https://www.svenskalag.se/vskarp/sida/83308/hitta-hit  
 
Sök på Google Maps på: Stockkumla Skyttecentrum 
 

Måltider/Servering 
Förbeställning av lunch kan göras till lördag och söndag i samband med 
anmälan. I lunchen ingår måltidsdryck, salladsbuffé, bröd, smör och ost.  
 
Lördag: Skjutbanans hemmagjorda lasagne 
Söndag: Friday night chicken med ris 
 
Servering kommer att finnas med hamburgare, fikabröd, kaffe, te, läsk, m.m.  
 

Reseersättning 
Föreningar som har minst 10 mils enkel resväg kan ansöka om ersättning för 
resa (ett fordon alt tågbiljetter) och logi. Ersättning 18:50 per mil samt styrkt 
kostnad för skyttars och ledares boende max 2 nätter.  
 
Efter sista ansökningsdatum fördelas bidrag inom budgetram. Maximalt 
bidragsbelopp att söka är 5.000 kr per förening.  
 
Ansökan skickas till hans@drugge1.se senast 24 oktober 2022. Bifoga 
foto/skannade bilder på kvitton (original ska sparas för att kunna skickas in på 
begäran). Kontonummer ska gå till sökande förening. Utbetalning sker ej till 
privat konto. 
 

https://www.svenskalag.se/vskarp/sida/83308/hitta-hit
mailto:hans@drugge1.se


Öppettider 

Vapenkontroll 
Fredag 18:00 - 20:00 
Lördag 08:00 - 13:00 
Söndag 08:00 - 10:00 

Sekretariat 
Fredag 18:00 - 20:00 
Lördag 08:00 - tills tävlingsdagen är slut 
Söndag 08:00 - tills tävlingsdagen är slut 

Servering 
Lördag 08:00 - tills tävlingsdagen är slut 
Söndag 08:00 - tills tävlingsdagen är slut 
 

Prisutdelning 
Prisutdelningen sker i slutet av respektive tävlingsdag utanför paviljongen på 
Stockkumla skyttecentrum. Vid dåligt väder kan prisutdelningen komma att 
förläggas inomhus.  
 

Skjutplatser 
Samtliga grenar genomförs på Stockkumla skyttecentrum. 
 
Korthåll och 6,5 bana genomförs på 30 målställ (Sius). 
 
Korthåll fält genomförs på skjutbaneområdet, samling sker vid paviljongens 
framsida. (Ev. baksida under tak om det är dåligt väder) 
 

Vapenkontroll och -förvaring 
Förvaring av vapen sker genom egen försorg.  
Vapenkontroll sker enligt Regelboken nationellt Skytte före tävlingen samt 
stickprovskontroll efter varje skjutlag/patrull.  
Säkerhetspropp är obligatorisk och skall alltid finnas i vapnet när skjutning inte 
sker.  
Vapentekniker kommer inte att finnas på plats!  
  



Allmänna bestämmelser  

Deltagare  
Tävlingarna är öppna för elever som under 2022 är fulltidsstuderande under 
tävlingsårets hösttermin och går i:  
 
Högstadiet åk 7-9 och fyller lägst 13 år (född 2009) (klassen heter HÖ) eller 
Gymnasiet åk 1-2 och fyller högst 18 år (född 2004) (klassen heter GY)  
I första hand är HÖ / GY styrande  
 
Skyttar i klass HÖ skjuter liggande med stöd och skyttar i klass GY skjuter 
liggande utan stöd.  
 
SKOL-SM är en rikstävling. Detta innebär att deltagare självständigt skall kunna 
genomföra tävlingen och behärska för tävlingen nödvändiga moment.  
 
SKOL-SM är undantaget från kravet med tävlingslicens. Dock skall skytt i klass 
GY inneha gevärsskyttekortet.  
 
Skytt skall ha goda kunskaper i banskytte för att deltaga i fältskytte. 
 

Mobiltelefoner 
Mobiltelefoner får inte ha ljud som hörs i skjuthallarna och för skyttar är 
användandet av mobiltelefoner förbjudet i skjuthallarna samt under hela 
fältskyttestigen. 

Kikare 
Kikare får inte användas under korthållsfältskjutningen. 
  



Tävlingsbestämmelser  
Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet och 
Västerås Frivilliga Skarpskytteförening.  
 
Svenskt mästerskap för skolungdom  

Inviduellt (Skytten tävlar här för sin skola)  
Tävlingarna omfattar mästerskap i korthåll, ban- och fältskytte samt gevär 6,5 
banskjutning i klasserna HÖ (högstadiet) och GY (gymnasiet).  

Hederspriser  
Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandes silver och tennpriser. Hederspris 
utgår till ca en fjärdedel av deltagarna i respektive klass och disciplin. 
 
Hederspriserna baseras i banskjutning på grundomgången och i fältskjutningen 
på samtliga sex stationer.  

Mästerskapstecken  
I mästerskapstävlingarna (grundomgång + final i banskyttet) utdelas 
Skolskyttefrämjandes nya medalj i guld, silver samt brons. Placering 4 till 10 
erhåller plakett i brons. Antalet plaketter kan reduceras vid lågt deltagarantal. 

Lagtävlingar (Föreningslag)  
Segrande förening får plakett monterad på en träplatta, hederspris samt 2000 
kr i segerpremie. Lagmedlemmarna får för placering ett till tre 
Skolskyttefrämjandets plakett i guld, silver respektive brons. Hederspris till 
samtliga lagmedlemmar. Det krävs att minst tre lag från två föreningar deltar i 
respektive lagtävling för att tävlingen skall räknas. Resultaten i lagtävlingarna i 
banskjutning baseras på grundomgången. I fältskytte räknas alla sex 
stationerna.  

Lagsammansättning (Föreningslag)  
Laget består av två föranmälda skyttar från samma förening och skjutklass. 
Föreningen äger rätt att ställa upp med ett obegränsat antal lag.  
 
  



Skjutprogram Banskjutning korthåll  

Korthåll liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för GY  
 
Grundomgång  
Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter och därefter 20 skott 
liggande under en tid av 16 min. Efter provskotten skall endast det antal 
tävlingskott som åtgår i omgången finnas inom räckhåll för skytten.  
 
Final (en per klass)  
Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt 
skyttar med samma poäng som 20:e skytt dock max 28st. Särskiljning enligt 
Regelbok nationellt skytte.  
 
Obegränsat antal provskott under en tid av 4 minuter och därefter 5 skott 
liggande under en tid av 4 minuter följt av 5 enkelskott liggande under en tid av 
30 sekunder per skott.  
 
Hjälp är endast tillåten under provskott.  
 

Skjutprogram banskjutning 6,5  

Gevär 6,5 (300 m) liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för klass GY 
 
Grundomgång  
5 provskott under en tid av 5 min, därefter fyra femskotts serier under en tid av 
2,5 minuter per serie.  
 
Final (en final per klass)  
Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt 
skyttar med samma poäng som 20:e skytt dock max 28st. Särskiljning enligt 
Regelbok nationellt skytte.  
 
3 provskott under en tid av 2 minuter, därefter en femskottserie under en tid 
av 2,5 minuter följt av 5 enkelskott under en tid av 30 sekunder per skott.  
 
Hjälp endast tillåten under provskott.  
 

  



Skjutprogram fältskytte korthåll  

Fältskytte för klass HÖF (stöd får användas) och GYF  
Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer.  
 
Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Sex skott per station. 
Skjutavstånden kommer inte vara längre än de i regelboken angivna maximala 
avstånden.  
 
Hjälp  
Ledare får stanna vid den första haltpålen. Skyttarna fortsätter fram till den 
andra haltpålen där de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till 
målet (t.ex. figur C35 mellan 45 och 60 m). Skyttarna ges tid till att justera 
gevären. 
 

Publicering av namn och bild  
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började att gälla 2018-05-25 vilket 
innebär att den som anmäler sig till denna tävling också godkänner att viss 
lagring av personuppgifter kan komma att ske. Uppgifterna är endast till för att 
kunna genomföra tävlingen samt att därefter redovisa resultat.  
Läs mer på https://www.imy.se/ 
På eventet kommer det att fotas, bilder kan komma att publiceras på hemsida 
eller sociala medier. Du har alltid rätt att invända mot publicering av bilder på 
dig, då vänder du dig till Tävlingsledaren.  

 

 
 
 

Välkomna önskar Västerås Skarp och 
Skolskyttefrämjandet! 

https://www.imy.se/

