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 Mark är med sina 34 000 invånare en medelstor kommun med många små och medelstora orter 

som alla präglas av gemenskap. Storstadens närhet och landsbygdens lugn är några av de saker som 

gör Mark till en attraktiv kommun att bo och verka i. Marks kommun har ett rikt föreningsliv som 

engagerar många människor. I kommunen finns det cirka 400 registrerade föreningar. Genom att ge 

ekonomiskt stöd och kompetensutveckling bidrar kommunen till skapandet av livskraftiga föreningar. 

Kommunens uppgift är att stötta nya föreningstankar, uppmuntra erfarenhetsutbyte och tillvarata 

ungdomars egna initiativ. Vårt mål är att erbjuda attraktiva och tillgängliga anläggningar och 

mötesplatser. De milsvida skogarna, dalgångarna, hundratals sjöar och åar inbjuder tillspännande 

aktiviteter i vildmarken, men även till att koppla av och bara njuta av läge för det goda livet i Mark.  

 

Marks Skyttecenter Marks Skyttecenter är en av många idrottsanläggningar i kommunen och som vi 

är glada över. Här samsas de olika skytteföreningarna i kommunen på en och samma plats sedan 

2009. Lokalen ägs av kommunen men föreningarna har lagt ner ett enormt arbete med att 

iordningsställa lokalerna till ett modernt skyttecenter. Diskussionerna om en gemensam anläggning 

började 2006 och tre år senare fanns ett modernt skyttecenter på plats. Vid arbetet med 

iordningställandet har tillgänglighet varit en ledstjärna och idag har föreningarna gått samman till en 

enda förening 2018 och har en anläggning där ett funktionshinder inte ska hindra någon från att fullt 

ut delta i skytteverksamheten. Det är en anläggning som vi i kommunen är mycket stolta över och jag 

hoppas ni kan hålla med oss om att det är en skytteanläggning som är öppen för alla. Men, jag 

hoppas också att ni under er tid i Mark ska hinna se något mer av vad vi har att erbjuda i form av 

vacker natur och trivsam shopping.  

Varmt välkommen till oss i Mark!  

PS Mer om Mark finns att läsa på: www.mark.se 

samt vår destinationswebb Upplev Mark (https://www.upplevmark.com/sv/)  
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Tävlingsledning 

Tävlingsledare: Per Johansson  

Sportchef/vice tävlingsled: Lars Henning  

Pressansvarig: Hanna Hallnäs  

Sekretariat tävlingsdagen: Stefan Holm  

Telefon tävlingsdagen 0320-10326  

Kassör: Lars Henning  

Tävlingarnas hemsida www.marksskyttecenter.se 

Tävlingarnas omfattning  

Samtliga klasser skjuter 40 tävlingskott i 5 skotts serier ‘a 30sek per skott, totalt 8 omgångar  

Svenskt Mästerskap (stående)  

Berättigade att delta: ståendeskyttar oberoende av klasstillhörighet ur förening som är ansluten till 

Svenska Skyttesportförbundet. För att få delta skall skytt fylla minst 13 år under tävlingsåret.  

Junior SM (stående)  

Berättigade att delta: ståendeskyttar ur klasserna L13, L15, L17 från förening som är ansluten till 

Svenska Skyttesportförbundet. För att få delta skall skytt fylla minst 13 år under tävlingsåret.  

Riksmästerskap ungdom (sittande)  

Berättigade att delta: sittandeskyttar ur klasserna L13 Si, L15 Si, L20 Si (LÖ i anmälan INDTA) från 

förening som är ansluten till Svenska Skyttesportförbundet. För att få delta skall skytt fylla minst 13 

år under tävlingsåret.  

Öppet Riksmästerskap sittande med kudde  

RM klass sittande med kudde, L21 Si för skyttar som inte tillhör övriga RM klasser. Som tidigare 

nationella sittande klasser så är det gällande regler för skjututrustning RM enligt Regelboken 

Nationellt Skytte.  

Dubbelstarter  

Dubbelstart är tillåten. Det kan innebära två skjutningar samma dag med kort tid mellan. Om 

arrangören finner det nödvändigt kan denne begränsa deltagarantalet beroende på skjutbanans 

kapacitet.  

 

 

 

 

 

 

http://www.marksskyttecenter.se/


Lagtävlingar  

Distriktslagstävlingar (ett lag per distrikt)  

L1 Distriktslagstävling JSM Föranmält namngivet 3-mannalag stående, samtliga resultatet räknas.  

L2 Distriktslagstävling RM Ungdom. Föranmält namngivet 5-mannalag sittande, samtliga skyttars 

resultat räknas.  

L3 Distriktslagtävling i SM Falling Target. Föranmält namngivet lag med 7 stående deltagare, 

oberoende av vilket individuellt mästerskap dessa deltar i (dock ej deltagare i RM). Av dessa räknas 

de 5 bästa skyttarnas resultat i laget.  

Föreningslagstävlingar (ett eller flera lag per Skytteförening)  

L4 Föreningslagstävling i JSM Falling Target. Föranmält namngivet 2-mannalag, stående. Resultatet 

räknas från grundomgången.  

L5 Föreningslagstävling i RM Ungdom Falling Target. Föranmält namngivet 2-mannalag, sittande. 

Resultatet räknas från grundomgången.  

L6 Föreningslagstävling i SM Falling Target. Föranmält namngivet obegränsat antal lag med 2 stående 

deltagare, oberoende av vilket individuellt mästerskap dessa deltar i (dock ej deltagare i RM).  

Anmälan individuellt  

Anmälan görs föreningsvis via Tävlingskalendern Indta senast 2021-11-01. Vid problem med 

anmälan, kontakta oss via e-post: sm@marksskyttecenter.se  

Anmälan lag  

Anmälan av lag sker via E-post till sm@marksskyttecenter.se senast 1 november på blankett som 

finns att hämta i SvSF:s tävlingskalender Indta.  

Avgifter betalas samtidigt! Efteranmälan 100kr.  

Tävlingslicens  

Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att licens är 

registrerad.  

Avgifter  

Individuellt 300:- per start  

Föreningslag 300:- per lag  

Förbundslag 300:- per lag  

Avgifter sätts in på Sjuhäradsbygdens Spsk bankgiro 394-5714, senast 1 november 2022.  

Märk med FT 2022 och förenings/distrikts namn. För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt 

tid!  
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Skjutlagslistor/Uppropstider  

Skjutlagslistor med skjutlagstider/uppropstider publiceras på tävlingarnas hemsida och i SvSF:s 

tävlingskalender Indta.  

Resultat  

Resultatlistor anslås i skjuthallen och publiceras fortlöpande på tävlingarnas hemsida och i SvSF:s 

tävlingskalender Indta.  

Vapenkontroll  

Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop. Stickprov kan genomföras efter 

varje omgång  

Tider för vapenkontroll: lördag, 07.00 - 16.00.  

Vapenförvaring Skyttarna ansvarar själva för sitt vapen.  

Prisutdelning  

Prisutdelning sker direkt efter genomförda tävlingar.  

Logi förslag  

Två Skyttlar http://www.tvaskyttlar.com/ +46320-30100  

Viskadalens Folkhögskola http://www.viskadalen.nu/ +46320-18300  

Lyddegård http://lyddegard.com/ +46320-12110  

 

GDPR - Publicering av namn och bild  

GDPR gäller sedan 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.datainspektionen.se/ 

 På eventet kommer det att fotograferas. 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 

Tävlingssekreteraren. 
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