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Föreningen Skaraborgs skytteförbund  
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ANMÄLAN SENAST 1/7 

 

 



 

Vi välkomnar korthålls skyttar till Skaraborg och tävlingsorterna Mariestad och Skövde. 

Skövde är centralorten för tävlingarna där alla prisutdelningar kommer att genomföras. 

Vi startar på fredagen med fältskjutningen och just denna gren kommer att avgöras runt Mariestads 

skjutbana vid sjön Ymsen.  

 

Lördagens tävlingar blir liggande skyttet och då är vi på Lövsjötorps skyttecentrum i Skövde och 

ställningar på söndagen vid nämnda anläggning.  

Torsdagen 27 juli har vi öppnat vapenkontrollen på Lövsjötorp och då är den öppen mellan 18.00-

20.00. Under fälttävlingar flyttar vapenkontrollen till Mariestads skjutbana och är öppen en timma 

före första patrull och antalet patruller avgör när vi startar. 

Fältskyttet avgörs som sagt i området runt kring Mariestads skjutbana. Där har vi vapenkontroll, 

upprop samt att det finns lättare förtäring såsom korv med bröd, smörgås, fika kaffe. 

När tävlingarna är avgjorda så åker vi till Skövde för prisutdelning.  

 

Antalet deltagare styr när vi startar lördagens tävlingar, blir det runt 100 starter så kan vi starta vid 

12 tiden och då kan vi ha prisutdelning vid 17 tiden.  

Om vi startar sent på lördagen så är det tvärtom på söndagen. Då startar vi kl 09.00 och prisutdelning 

direkt efter sista finalen. 

Lunch kan beställas till Lördag och söndagens tävlingar samt att det finns korv, smörgås mm. 

 

 

 

Välkomna till några spännande skyttedagar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tä vlingsorgänisätion 

Tävlingsledare Roger Strandh, 0706-174196, roger.strandh@gmail.com   
 
Tävlingskassör Ingemar Gustavsson, 0708-963806, ingemar.gustavsson@vgidrott.se 

 
Grenledare Korthåll Jonny Fritzson, 0705-563070, jonny@kinnevedsskf.se  
 
Grenledare Kh-Fält Per Strandh, 0736-607017 p.strandh42@gmail.com   
 
Sekretariat Ingemar Gustavsson, 0708-963806, ingemar.gustavsson@vgidrott.se 
 

Allmänna frågor:  Roger Strandh, 0706-174196, roger.strandh@gmail.com 
 
Resultat, Hemsida: Mikael Svensson 0705-951796 vssf.gevar@gmail.com  

 
Bilder Gunilla Karlsson 0737 – 334697 gunilla.skagen@spray.se  

 
 
Tä vlingärnäs omfättning 

Tävlingarna hålls på Ymsens skjutbana Mariestad korthåll fält. Bantävlingarna på Lövsjötorps 

skyttecentrum, Skövde.  

Fredag 28/7 SM/RM Nationellt Korthåll Fält Mariestad 

Lördag 29/7 SM Nationellt Korthåll Liggande Skövde 

Söndag 30/7 SM/RM Nationellt Korthåll ställningar Skövde 

 

 

 

Å ldersgrä nser 

SM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år. SM för veteraner nationellt 

skytte är öppet för skyttar som under året fyller minst 55 år. 

RM nationellt skytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 16 år i 

korthåll liggande, minst 13 år och högst 20 år i korthåll fält (för klass 15 och 17) samt minst 

55 år för klass korthåll fält liggande.  
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Åktivitetskort 

Det är obligatoriskt med aktivitetskort för deltagare som är födda 2002 och tidigare.  

Ånmä län 

Anmälan görs föreningsvis för individuellt tävlande och föreningslagstävling på bifogad 
anmälningsblankett, senast 2017-07-01. problem vid anmälan, kontakta Ingemar 
Gustavsson, 0708-963806. Efteranmälan tillåten mot höjd avgift i mån av plats. 

Ange namn, förening, klass,.  

Anmälan av förbundslag sker via e-post till ingemar.gustavsson@vgidrott.se  senast 2017-07-
15. Listor med deltagare läggs ut kontinuerligt på tävlingens hemsida. 

 

Ånmä lningsävgifter 

Individuellt 250 kr/start 

Efteranmälan + 100 kr/start 

Föreningslag 250 kr/start 

Förbundslag 250 kr/start 

Anmälningsavgifter sätts in på föreningen Skaraborgs Skytteförbund  

postgirokonto 2 61 87 - 5  i samband med anmälan. Märk SM2017 och 

föreningsnamn/distriktsnamn. Har ni ej betalt anmälningsavgift före tävlingens start så får ni 

ej delta i tävlingen. 

 

 
Skjutlägslistor 

Skjutlagslistor kommer att publiceras på hemsidan och Facebook  2017-07-20. 
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Väpenkontroll 

Vapenkontroll är obligatorisk.  

Tider för kontroll: 

Torsdag 27/7 18:00-20:00  

Övriga dagar En timme före första upprop/start – fram till sista upprop/start 

Stickprov av vapen kommer att genomföras efter varje skjutlag. Samtliga finalskyttar i de 

nationella grenarna skall genomgå en extra vapenkontroll före genomförd final och samtliga 

medaljörer skall genomgå vapenkontroll efter finalen. 

Modernt 

Hemsida: Här kommer ni att få information, se bilder och nyheter från tävlingarna. 

Länk: http://vastergotland.skyttesport.se  

 Livevisning från alla tävlingar: http://da-www17.ballou.se/~jonnyfritzson/live/default.htm  

Facebook: https://www.facebook.com/KHSM2017/  

 

Servering och mä ltider 

Lunch kan förbeställas i samband med anmälan till en kostnad av 80 kr per portion. Den 
serveras lördag, söndag på skyttecentrun Lövsjötorp Skövde under tävlingsdagarna mellan 
11:00-14:00. Menyn är:  
 
Fredag 28/7: Inget erbjudande denna dag. Köp korv, smörgås med mera i Mariestad. 
Lördag 28/7: Pytt i Panna. Sallad, bröd och dricka. 
Söndag 30/7: Korv stroganoff. Sallad, bröd och dricka. 
 
 
Meddela eventuellt behov av specialkost i samband med anmälan.  
 
Servering med smörgåsar, korv, hamburgare, varma och kalla drycker, godis, chips och glass 
kommer att finns på skjutbanan under alla tävlingsdagarna. Vi tar emot kontanter och 
betalning via Swish. 
Det kommer en Excel fil för matbeställning och den ska skickas till Skövde SKG, adress 
kommer att finnas i filen. 
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Boende och Turism 

Beträffande boende och turism rekommenderar vi att ni kontaktar:  

Turistbyrån  

Mariestad   http://www.vastsverige.com/mariestad/ ,  

Skövde http://www.vastsverige.com/skovde  

 

 

 

Vä gbeskrivning 

Tävlings centrat Lövsjötorp Ligger söder om Skövde utefter riksväg 26 tydlig skyltning finnes 

Tävlingsplats fredag Mariestadsskyttecenter: Från E20 riksväg 202 mot Töreboda ca 7km liten 

grusväg vänster. Skyltning kommer finnas från E20. 

 

Tä vlingsprogräm Nätionellt skytte 

Allmänt 

De nationella tävlingarna genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte. 

 

Svenskt Mästerskap Korthåll Fält  

Mästerskap Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år) 
Riksmästerskap KF15 (13-16 år), KF17 (17-20 år), Veteran Liggande (från 55 år) 
 

Omfattning 7 stationer med 6 tävlingsskott på varje, 42 tävlingsskott totalt. Ett av målen 

är knä. Samtliga RM-klasser skjuter liggande. Okända avstånd och 

varierande skjuttider som föregås av ett inskjutningsmål, C6-figur, på 50m 

som skjuts 3+3 skott.  Klass KF15 får använda medhavt stöd. Särskiljning 

sker med hjälp av innerträff. 

 

Fältskyttestigen är en runda på ca 2-3  km i lätt skogsterräng.  
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Lagtävlingar SM Föreningslag. 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen och Veteran. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 
 

 SM Förbundslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen och 
Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 
 

 SM Förbundslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. 
Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 OBS! Skytt kan endast vara med i ett Förbundslag 
   
 
 
 
 

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Liggande 

Mästerskap Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år) 
Riksmästerskap KL15 (13-16 år) 
 
Skjutprogram Provskott   Tävling 
Grundomgång Fritt antal  20 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  Tid: 16 minuter 
     
Final Provskott  Tävling 
 Fritt antal  10 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  Tid: 8 minuter 
 
    1x5 skott liggande 
    Tid: 30 sekunder per skott 
 
 
  

Klass KL15 får skjuta med stöd. Ingen final i mästerskapet för denna klass. 

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika 

resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen och maximalt 

det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (25 banor). 

 

Lagtävlingar SM Föreningslag: 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen och Veteran. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 
 

 SM Förbundslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen och 
Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 
 

 SM Förbundslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. 
Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 OBS! Skytt kan endast vara med i ett förbundslag. 
 

 



Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Ställning  

Mästerskap Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år) 
 
Skjutprogram Provskott   Tävling 
Grundomgång Fritt antal  10 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  5 skott stående 
    5 skott knästående 
    Tid: 25 minuter 
 
Final Provskott  Tävling 
 Fritt antal  5 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  5 skott knä  
    Tid: 11 minuter 
 
    1x5 skott stående 
    Tid: 1 minuter per skott  

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika 

resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen och maximalt 

det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (25 banor). 

Lagtävlingar SM Föreningslag. 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen och Veteran. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 
 

 SM Förbundslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen och 
Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 
 

 SM Förbundslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. 
Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 OBS! Skytt kan endast vara med i ett förbundslag. 

 
Medäljer och hederpriser 

Individuella tävlingar Nationellt SM 
Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 samt arrangörens hederspriser. Medaljer till placering 
1-10. 
Individuella tävlingar Nationellt RM 
Tävling om SvSF:s RM-plaketter samt arrangörens hederspriser. Plaketter till placering 1-3.  
Lagtävlingar Nationella SM 
Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 samt arrangörens hederspriser. Individuella medaljer i 
förbundslagstävlingar. Lag- och individuella medaljer i föreningslagstävlingarna. Medaljer till 
placering 1-3. 
 

Prisutdelning 
Prisutdelning kommer att ske på Lövsjötorp varje dag direkt efter genomförda 
tävlingar.  


