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På uppdrag av Frivilliga Skytterörelsen och Västgöta-Dals Skytteförbund inbjuder 
Trollhättebygdens Sportskytteklubb till 

Nationellt mästerskap i luftgevär 
för seniorer och veteraner 2008 

 

Skjutdagar 
Den 1–2 november 2008. Fredagen den 31 oktober används som reservdag vid stor uppslutning. 

Tävlingsplats 
Älvhögsborgs A-hall i centrala Trollhättan. 

Klasser 
Samtliga deltagare måste vara medlemmar i en förening som är ansluten till FSR eller Skytte UO. 
Det kommer inte att finnas möjlighet till dubbelstarter. 

• SM för seniorer, stående (Sen Stå): Skytt som 2008 fyller lägst 13 år. 

• SM för veteraner, stående (Vet Stå): Skytt som 2008 fyller lägst 46 år. 

• SM för veteraner, sittande med stöd (Vet Sim): Skytt som 2008 fyller lägst 46 år. 

• RM för seniorer, sittande med stöd (Sen Sim): Skytt som 2008 fyller lägst 30 år och högst 45 år. 

Program och regler 
I grundomgången skjuter samtliga klasser 40 tävlingsskott samt ett fritt antal provskott under en tid av 60 
minuter. Ståendeskyttar heltalssummeras och sittandeskyttar decimalsummeras. 
OBS! Sittandeskyttar tar själva med stöd. Bord och stolar är inte justerbara i höjd. 
Regler enligt Regelbok Nationellt Skytte 2007-01-01–2008-12-31, samt tillägg från FSR:s regelkommitté 
som rör de sittande klasserna. Övriga tillägg från regelkommittén gäller också under tävlingen. 

Finaler och finalprogram 
En final för varje klass skjuts snarast möjligt efter sista skjutlaget på söndagen. De 10 bästa skyttarna samt 
skyttar med lika resultat som den tionde bästa skytten går vidare till respektive final. 
Finalskotten decimaltolkas. Summamarkering görs efter de fem första finalskotten. 

• SM för seniorer, stående/SM för veteraner, stående  
Provskott under en tid av 6 minuter, följt av 5 finalskott under en tid av 5 minuter. Därefter 5 
finalskott, under en tid av 60 sekunder per skott, med markering efter varje skott.  

• SM för veteraner, sittande med stöd/RM 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 förbundslag: Varje förbund äger rätt att anmäla ett lag, med skyttar tillhörande klasserna Sen Stå 
och Vet Stå. Laget består av 7 skyttar varav de 5 högsta resultaten räknas. Förbunden måste senast den 
27 oktober meddela en slutgiltig lagsammansättning. 
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• SM föreningslag: Varje förening äger rätt att anmäla fritt antal lag, med skyttar tillhörande klasserna 
Sen Stå och Vet Stå. Lagen består av 3 föranmälda skyttar. OBS! ändring av lagmedlemmar kan inte 
göras efter det att första skytten startat. 

• RM föreningslag: Varje förening äger rätt att anmäla fritt antal lag, med skyttar tillhörande klasserna 
Sen Sim och Vet Sim. Lagen består av 3 föranmälda skyttar. OBS! ändring av lagmedlemmar kan inte 
göras efter det att första skytten startat. 

Markering 
Mästerskapen kommer att skjutas på MegaLink-utrustning. Knappen  A  på monitorerna används för 
zoomning och knappen  C  följt av knappen  D  används för att byta från provskott till tävlingsskott. 

Priser och prisutdelning 
Medaljer samt hederspriser i respektive klass och lagtävling. 
Prisutdelning sker snarast möjligt efter finalerna. 

Avgifter 
Individuellt 200 kr, förbundslag 300 kr och föreningslag 200 kr. Avgifterna samlade per förening/förbund 
sätts i samband med anmälan in på Trollhättebygdens Sportskytteklubb:s bankgiro 231-1058. 

Anmälan 
En anmälan per förening ska vara arrangören tillhanda senast den 10 oktober. En kopia på anmälan skall 
skickas till respektive skytteförbund, som anmäler eventuella förbundslag senast den 27 oktober. 
Anmälan görs på <http://sm.pdskytte.se> eller på bifogade blanketter som skickas till: 
Trollhättebygdens Ssk, c/o Örjan Eriksson, Hälltorp Skyttes 1, 460 21 Upphärad. 

Efteranmälan 
Det finns möjlighet att göra efteranmälningar, mot en kostnad på 100 kr per skytt eller lag. Arrangören 
förbehåller sig rätten att inte ta emot efteranmälningar vid omständigheter som t.ex. skulle innebära att 
skyttar störs i orimlig grad eller att tidsprogrammet flyttas. 

Vapenkontroll 
Varje deltagare är skyldig att innan start i grundomgången och eventuell final genomgå vapenkontroll. 
Stickprovskontroller kommer att görs efter varje skjutlag i grundomgången. 
Vid vapenkontrollen delas även startlappar ut, gevärsskyttekort kontrolleras och obetalda avgifter krävs in. 
Vapenkontrollen har följande öppettider: fredag 16.00–20.00, lördag 08.00–17.00, söndag 08.00–11.00. 

Gevärsskyttekort 
Samtliga deltagare måste inneha gevärsskyttekort. Ange gevärsskyttekortsnummer vid anmälan och ta med 
kortet till tävlingen för kontroll i samband med vapenkontrollen. 

Skjuttider och resultat 
Listor med skjuttider kommer att publiceras på <http://sm.pdskytte.se> senast 2008-10-17. Där kommer 
även resultat från mästerskapen löpande att publiceras. 

Servering 
Kommer att finnas i Älvhögsborg under tävlingen. 
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Organisation och kontaktinformation 

• Information, startlistor och resultat publiceras löpande på <http://sm.pdskytte.se>. 

• Tävlingsledare: Benny Johansson 0709-42 09 31. 

• Tävlingssekreterare: Örjan Eriksson 0739-94 60 63. 

• Tävlingskassör: Sten Lennartson 0702-16 02 80. 

Boende 
Hotel Trollhättan 
Prisvärt rum & frukosthotell mitt i centrum. Parkering i p-hus snett över gatan. Gratis trådlöst Internet. 
15% rabatt på Restaurang Stålverket - visa nyckeln. Specialpriser - uppge ”SM luftgevär”. 
www.hoteltrollhattan.se. 

Scandic Swania 
Uppge kod "Skytte" så bokar du rum till förmånligt pris, priser från 295:-/person i dubbelrum. En härlig 
frukostbuffé ingår i priset! Tel: 0520-890 00, www.scandichotels.se/swania, swania@scandichotels.com, 
Storgatan 47-49, 461 26 Trollhättan. 

Pensionat Stenliden i Sjuntorp 
Kom och övernatta i vårt vackra bed & breakfast-hotell! Pris från 345:-/person inklusive frukost. Vi 
erbjuder alla deltagare med familjer 10% rabatt under Skytte-SM! Tel: 0520-44 45 00, http://stenliden.se. 
 
 

Välkomna till Trollhättan! 



Anmälan Nationellt mästerskap i luftgevär för seniorer och veteraner 2008 Trollhättebygdens Ssk 

4 (5) 

Anmälan – Förening, arrangören tillhanda senast 2008-10-10 

Förening: ...................................................................................................................... Förbund: ................  

Postadress: ...................................................................................................................................................  

Kontaktperson/lagledare: .............................................................................................................................  

Telefonnr/mobiltelefonnr: ...........................................................................................................................  

E-postadress: ................................................................................................................................................  
Ange e-postadress för att få en bekräftelse på att er anmälan har nått arrangören. 

 

Startlistan hämtas på tävlingens hemsida <http://sm.pdskytte.se>. 
! Vi vill trots det få startlistan skickad till oss på ovanstående postadress. 

Resultatlistan hämtas på tävlingens hemsida <http://sm.pdskytte.se>. 
 

Namn Klass 
Gevärsskytte-

kortsnr 
Förenings- 

lag 
Övrigt 

(vänsterskytt m.m.) 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

 
Information till tävlingssekretariatet: ...........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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Anmälan - Förbund, arrangören tillhanda senast 2008-10-27 

Förbund: .....................................................................................................................................................  

Kontaktperson/lagledare: .............................................................................................................................  

Telefonnr/mobiltelefonnr: ...........................................................................................................................  

E-postadress: ................................................................................................................................................  
Ange e-postadress för att få en bekräftelse på att er anmälan har nått arrangören. 

 
Namn Övrigt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Information till tävlingssekretariatet: ...........................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  


