
 

 

På uppdrag
förbundets

Söraby

Svenskt

Nationellt

Tävlingsdagar: Fredag, l

Tävlingsplats: Sörabyhallen

Hemsida: www. sorabyskf.nu

Klasser: 
SM för juniorer stående (Jun
år.  

SM för seniorer stående (Sen

SM för veteraner stående 

SM för juniorer sittande (Jun
20 år.  

SM för seniorer sittande med
och högst 54 år.  

SM för veteraner sittande 

Dubbelstart är tillåten för Jun
Stå samt Vet Sim + Vet st

Om antalet dubbelstarter blir
gören att inte tillåta dubbelstart

 

uppdrag av Svenska Skyttespor
rbundets gevärssektion

inbjuder 

raby Skytteförening  

till 

Svenskt Mästerskap 

i 

Nationellt Luftgevär 2022
 

lördag och söndag 4 - 6 november 

rabyhallen i Rottne 

sorabyskf.nu    

(Jun Stå): Skytt som 2022fyller lägst 13 

(Sen Stå): Skytt som 2022 fyller lägst 13

 (Vet Stå): Skytt som 2022 fyller lägst 55

(Jun sim): Skytt som 2022 fyller lägst 13

med stöd (Sen Sim): Skytt som 2022 fyller

 med stöd (Vet Sim): Skytt som 2022 fyller

Jun Sim + Jun Stå, Jun Stå + Sen Stå,
stå.  

blir för många av utrymmesskäl förbeh
dubbelstart för senast inkomna anmälningar.

Skyttesport-
rssektion 

2022 

 år och högst 20 

13 år.  

55 år.  

13 år och högst 

fyller lägst 21 år 

fyller lägst 55 år.  

, Sen Sim + Sen 

rbehåller sig arran-
lningar.  



 

 

Tävlingslicens är obligatorisk för alla tävlande. Skytten ska vara medlem i en 
förening som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. Ange licensnummer 
vid anmälan.  

Program och regler Samtliga klasser skjuter 40 tävlingsskott under en tid av 
60 minuter inkluderat ett fritt antal provskott. Ståendeskyttar heltalssummeras 
och sittandeskyttar decimalsummeras.  

Regler enligt SvSF:s regelbok tillämpas. Skyttejacka är inte tillåten i SM för se-

niorer sittande med stöd (Sen Sim) eller SM för veteraner sittande med 

stöd (Vet Sim) 

Finaler och finalprogram: De 10 bästa skyttarna i respektive klass till final. 
Finalskotten decimalsummeras. Summamarkering görs efter de fem första final-
skotten.   

  SM för juniorer stående, SM för seniorer stående och SM för veteraner stående 
Provskott under en tid av 6 minuter, följt av 5 finalskott under en tid av 5 minu-
ter. Därefter 5 finalskott under en tid av 60 sekunder per skott, med markering 
efter varje skott. 

  SM för veteraner sittande med stöd, SM sittande för juniorer sittande med stöd 
och SM för seniorer sittande med stöd Provskott under en tid av 4 minuter, följt 
av 5 finalskott under en tid av 4 minuter. Därefter 5 finalskott under en tid av 30 
sekunder per skott, med markering efter varje skott.  

Lagtävlingar 

 SM distriktslag juniorer stående: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar 
tillhörande klassen Jun Stå. Laget består av 3 föranmälda skyttar där samtligas 
resultat summeras.  

 SM distriktslag stående: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar tillhöran-
de klasserna Jun Stå, Sen Stå eller Vet Stå. Laget består av 5 föranmälda skyttar 
där samtliga resultat summeras 

• SM distriktslag Sittande: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar tillhöran-
de klassen Sen sim eller Vet sim. Laget består av 5 föranmälda skyttar där 
samtliga resultat summeras 

 SM distriktslag Juniorer sittande: Varje distrikt får anmäla ett lag med skyttar 
tillhörande klassen Jun Sim. Laget består av 3 föranmälda skyttar där samtligas 
resultat summeras.  

 SM föreningslag stå Junior: Varje förening får anmäla fritt antal lag med skyttar 
tillhörande klassen Jun Stå. Lagen består av 2 föranmälda skyttar där samtligas 
resultat summeras.  



 

 

• SM föreningslag stå Senior/Veteran: Varje förening får anmäla fritt antal lag 
med skyttar tillhörande klasserna Sen Stå eller Vet Stå. Lagen består av 2 för-
anmälda skyttar där samtligas resultat summeras.  

• SM föreningslag Sitt: Varje förening får anmäla fritt antal lag med skyttar till-
hörande klasserna Sen Sim eller Vet Sim. Lagen består av 2 föranmälda skyttar 
där samtligas resultat summeras.  

 SM föreningslag Juniorer sittande: Varje förening får anmäla fritt antal lag med 
skyttar tillhörande klassen Jun Sittande. Laget består av 2 föranmälda skyttar 
där samtligas resultat summeras.  

OBS! 

 Ändring av lagmedlemmar kan inte göras efter det att första skytten i laget har 
startat.  

 En junior kan endast ingå i ett distriktslag. Om junioren dubbelstartar kan dock 
starten i Jun Stå vara med i ett av distriktslagen och starten i Sen Stå vara med i 
distriktslaget för stående.  

 Skytt som dubbelstartar kan inte ingå med sina båda resultat i samma före-
ningslag.  

Markering: Mästerskapen kommer att skjutas på MegaLink-elektronik. Skytten 
byter själv från provskott till tävlingsskott.  

Priser och prisutdelning: Medaljer i respektive klass och lagtävling delas ut på 
plats. Prisutdelning sker snarast möjligt efter sista finalskjutningen. Hederspriser 
som ej avhämtas under tävlingsdagarna tillfaller arrangören.  

Protester: Vid eventuella protester tas en avgift om 200kr ut vid inlämnande. 
Denna avgift återfås om protesten bifalles. 

Avgifter: Individuellt 300 kr/start, föreningslag 300 kr/lag och distriktslag 
500kr/st.   

Anmälan:  
Individuell anmälan senast 19 oktober: 
https://www.superinvite.no/#/invitation/b4e62d5681b956d7cf98e467f6427ae4 

Anmälan föreningslag senast 2 november: 
https://www.superinvite.no/#/invitation/05ec1d748d9e3bbc975a057f7cd02fb6 

Anmälan distriktslag senast 2 november: 
https://www.superinvite.no/#/invitation/bb1634f001578f89ee3eab364ed22432 

OBS!! Anmälan endast via länkarna ovan, kopiera länken och 
klistra in i ditt sökfält. 



 

 

En summa om 21:-/pers eller lag tillkommer för individuell och föreningsanmälan 
samt att vid anmälan av distriktslag så tillkommer 29:-/lag 

 

Vapenkontroll: Varje deltagare är skyldig att innan start i grundomgången och 
eventuell final genomgå vapenkontroll. Stickprovskontroller kan komma att göras 
efter varje skjutlag i grundomgången.  

Säkerhetslina/säkerhetspropp: I ett oladdat gevär ska säkerhetslina eller 
säkerhetspropp finnas. 

Startlistor och resultat: Listor med skjuttider kommer att publiceras på 
www.sorabyskf.nu 

Livevisning kommer även att ske.  

Servering: Kommer att finnas i Sörabyhallen 

Kontaktperson: 
Patrik Hjortskull, 070-6298049 E-post: sorabyhallen@sorabyskf.nu 

Logiförslag: Quality hotel Royal Corner 0470-70 10 00 
Uppge ”Söraby Skf” för pris enligt nedan. 

Priser: 
Enkelrum - 850 kr 
Dubbelrum - 1050 kr 
Trebäddsrum - 1230 kr 
 
Priserna ovan inkluderar frukostbuffé, parkering i mån av plats, tillgång till relax-
avdelning med pool, bubbelpool, bastu och gym. 

 
  

  


