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Allmän information 
 
Tävlingscentrum Tävlingscentrum är Skillingaryds skjutfällt Östralägret. 

 
Fältskjutningen Fältskjutningen kommer att genomföras på Skillingaryds skjutfält. 
 GPS Koordinater (system WGS 84) Lat N57°25´50,24” Long E14°6´26,09” 
 
Banskjutningen Banskjutningen genomförs på Ryttarnsmosse som ligger på väg 31 mot 

Nässjö ca 1,3 km från Jönköping, det är skyltat från 31:an. Tar ca 45 min att 
köra från Skillingaryd. 

 GPS koordinater (system WGS 84) Lat N57°44´53,11” Long E14°14´16,95” 
 
Startlistor mm Startlistor och var vapenkontrollen äger rum mm. Kommer att skickas ut i 

god tid innan tävlingen. 
 
Logi Det finns rum att boka på Skillingaryds läger via tele nr: 0370-76060 
 
 Husvagns uppställning på anvisad plats på Skillingaryds läger område.  
 
Resultat Resultats listor kommer att sättas upp vid anvisad plats på Skillingaryds 

Östralägret snarast efter tävling genomförts. 
 
Bestämmelser Svenskt Mästerskap genomförs enligt Regelbok nationellt skytte och 

Tävlingshandbok.  
 
 Banskytte liggande: 
 Tävlingen genomförs på Ryttarnsmosse utanför Jönköping. 
 Svenskt mästerskap är öppet för skyttar som tillhör FSR och har fyllt 17 år.  
 Hederspriser Samtliga klasser. 
 Svenskt veteranmästerskap är öppet för alla skyttar anslutna till FSR och som 

under året fyller 56 år. 
 Manuell marker på internationell tavla. Alla skyttar kommer att få hjälpa till 

med markering. 
 Tävlingsprogram: Grundomgång, 5 Prov. 5L+5L+5L+5L+5L+5L. 
 Final 3 prov 5L+5L+5L 
 
 I final deltar de 20 skyttar som har fått högsta sammanlagda poäng I 

grundomgången. 
  
 Banskytte ställning: 
 Tävlingen genomförs på Ryttarnsmosse utanför Jönköping. 
 Svenskt mästerskap är öppet för skyttar som tillhör FSR och har fyllt 17 år.  
 Klass, Kpb 3 – Kpb Elit. 
 Svenskt veteranmästerskap är öppet för alla skyttar anslutna till FSR och som 

under året fyller 56 år. 
 Manuell marker på internationell tavla. Alla skyttar kommer att få hjälpa till 

med markering. 
 Tävlingsprogram: Grundomgång, 5 Prov. 5L+5L+5K+5K+5S+5S. 
 Final 3 prov 5L+5K+5S. 
  
 I final deltar de 20 skyttar som har fått högsta sammanlagda poäng I 

grundomgången. 
 



  
 
 Fältskytte. 
 Tävlingen genomförs på Skillingaryds skjutfält. 
 Svenskt mästerskap är öppet för alla skyttar som tillhör FSR och fyllt 17 år. 
 Klass, Kpf 3 – Kpf Elit. 
 Svenskt veteranmästerskap är öppet för alla skyttar anslutna till FSR och som 

under året fyller 56 år. 
 
 Lagtävlingar 
 Varje förbund har rätt att anmäla ett förbundslag i veteranmästerskapet och 

ett i seniormästerskapet i disciplinerna liggande, ställning och fält. 
 Förbundslagen består av 7 föranmälda skyttar varav de 5 bästa skyttarnas 

resultat innan final räknas. 
 Varje förening har rätt till att anmäla valfritt antal 3 manna föreningslag i 

disciplinerna liggande, ställning och fält. 
 Föreningslagen består av 3 föranmälda skyttar. 
  
Anmälan Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett föreningsvis senast den 6 juli. 
 Till micke@vandrare.se 
 Alternativt till 
 SM 2008 
 c/o Mikael Nilsson 
 Sjöhultsvägen 38 
 562 41  Taberg 
 
 
Frågor Frågor angående tävlingen ring Rolf Nilsson 0704-778376 eller mail 

rolf@vandrare.se . Frågor angående anmälan Mikael Nilsson 0707-554776 
eller mail micke@vandrare.se . 

  


