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Välkomna till Herrljunga och Vårgårda  
Vi har nöjet att hälsa Er, skyttar och ledare med familjer välkomna till Herrljunga och 
Vårgårda för en spännande fältskyttetävling. De båda orterna ligger mitt i Västra Götaland, 
lätta att nå med såväl tåg som bil och med Landvetter flygplats inom bekvämt räckhåll. De 
båda kommunerna är landsbygdskommuner vilket innebär att fältskyttet har djupa rötter och 
en lång tradition. Gemensamt för de båda kommunerna är det stora föreningsengagemanget 
hos invånarna. Fältskytte-SM som ett föreningsarrangemang för Eggvena-Bråttensby 
skytteförening är ett exempel på detta. Båda kommunerna ligger inom pendlingsavstånd till 
Göteborg med goda förbindelser såväl med tåg som med bil till storstaden.  
 
Även om Ni alla kommer hit med stor koncentration på skytte så hoppas vi att Ni tar Er tid att 
se på annat som kommunerna har att erbjuda. Välkomna att som en förberedelse besöka 
respektive kommuns hemsida för att söka det som intresserar Er utöver skyttet.  
 
Det är nära till Herrljunga. Som knutpunkt för järnvägstrafiken, mitt i Västra Götaland, är vårt 
läge ett av de allra bästa. Vi är stolta över att år 2009 ha utsetts till Årets Landsbygdskommun 
i Sverige. Näringslivet präglas av bredd: från den lilla gårdsbutiken till de större 
marknadsledande företagen. De senaste fyra åren har vi dessutom blivit en än bättre kommun 
att bedriva företag i. Vi har klättrat 125 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking. En röd tråd 
är engagemanget och handlingskraften som också finns i det aktiva föreningslivet. Detta 
tillsammans med den intressanta natur- och kulturbygd som Herrljunga är, gör att vi hyser en 
stark framtidstro.  
 
Tävlingscentrum i Vårgårda, Tånga Hallen Tånga Hed har utöver sin ordinarie 
idrottsverksamhet stora återkommande evenemang under hela året t ex hundutställning med 
Boxer SM, Nostalgifestival, dansbandstillställningar, industrimässor och julkonsert mm. På 
området finns Bröderna Fåglums cykelmuseum och ett vågmuseum som är väl värda att 
besöka I Vårgårda finns också en rad andra anläggningar för många olika fritidsaktiviteter. 
Vårgårda kommun är en kulturbygd som är mycket rik på fornlämningar. Här finns bland 
annat Nordens största hällkista och Västergötlands största domarring. Även om kommunen är 
rik på fornminnen och kultur så finns också i kommunen flera stora företag som befinner sig 
vid teknikfronten t ex Autoliv, Doggy och Gustavsberg m fl.  
 
Vi hoppas på intressanta och spännande fältskyttetävlingar med stor uppslutning och ser fram 
mot Er anmälan och att få välkomna Er till mitten av Västra Götaland. Vi hoppas samtidigt att 
Ni tar Er tid att läsa om och se Er omkring i kommunerna.  
 
Herrljunga kommun  Vårgårda kommun  

  
Kurt Hårsmar  Mattias Olsson  
ordf. kommunstyrelsen  ordf. kommunstyrelsen 
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Eggvena-Bråttensby skytteförening bildades 1966 genom sammanslagning av Eggvena och 
Bråttensby skytteföreningar. Allt sedan dess har fältskytte varit den framträdande från SM.  
 
Vi är en liten men stark förening, kommer från en trakt där vi i generationer lärt oss att 
kämpa. Vi finns på randen, där den bördiga jordbruksbygden med Västgötaslätten övergår till 
mager skogsbygd. Denna rand är känd som ”Svältorna” och består av mycket mager och 
stenrik jord, omväxlande med blöta myrmarker. Ljung är den växt som trivs bäst på de öppna 
hedarna. Som på bilden nedan. 

 
 
Trots denna kärva miljö har vi överlevt i 1000-tals år. Fornlämningarna är otaliga i området, 
lika så kyrkorna. Denna bakgrund ger oss råg i ryggen och stöttar oss nu när vi tar på oss ett 
arrangemang som det förr gick åt ett helt skytteförbund till att genomföra. Vi fokuserar på 
kärnan i tävlingarna och lovar att anordna en så rättvist och omväxlande fältskyttetävling man 
bara kan.  
 
Vi är heller inte helt ovana att arrangera större tävlingar, vår återkommande jubileumstävling 
är vida känd för sitt fina prisbord och väl genomförda arrangemang. 

 
. 
 
 
 
 
 
Vi, medlemmarna i Eggvena-Bråttensby 
skytteförening, hälsar Er hjärtligt välkomna till 
årets SM i fältskytte. 

Stora delar av de aktivaste fältskyttarna i 
föreningen. Tävlingsledaren för årets SM saknas 
dock på bilden. 



   
 

 
Utgåva 2. 2012 www.faltskyttesm2012.se 

 
 

Tävlingsdag:  
Söndagen den 15 april 2012. 
 
 

Tävlingscentrum:  
Tångahallen, Vårgårda. 
 
 

Anmälan:   
Varje förening anmäler sina skyttar, via hemsidan www.faltskyttesm2012.se senast lördagen 
den 31 mars. Några dagar därefter läggs förbundslistor ut på anmälda skyttar per SM/RM-
klass. Förbundslag anmäls via hemsidan www.faltskyttesm2012.se senast den 11 april. 
 
 

Patrullistor:    
Patrullistor med starttider publiceras på hemsidan www.faltskyttesm2012.se under påskhelgen 
6-9 april. 
 
 

Program: 
SM/RM i fältskytte gevär, individuellt och lag samt kikarklass (ej SM/RM-status). 
Tävlingarna genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. För kikarklassen tillåts endast 
vapen med maximal kaliber 7,62/30-06/.308 eller motsvarande,  minsta avtryckarvikt skall 
vara 1,0 kg och vapnet får inte vara försett med rekylbroms. 
 
Tävlingarna omfattar 8 stationer för samtliga deltagare, ingen inskjutningsstation.  
SM-klasserna skjuter i liggande och knästående skjutställning. 
RM-klasserna och kikarklass skjuter enbart i liggande skjutställning.  
 
 

Bana/Patrullstig:  
Bussar transporterar ut skyttarna från tävlingscentrum till den första målterrängen. Där vidtar 
en promenadstig på ca 1,5 km i lätt terräng på stigar och vägar för att klara av mål 1-4. 
Därefter blir det rast/vila och busstransport till nästa målterräng där mål 5-8 finns utplacerade 
intill en promenadstig på ca 2,5 km i lätt terräng på stigar och vägar. Efter målgång, 
resultatservice mm hämtar bussar för återfärd till tävlingscentrum. 
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Individuell tävling:  
SM Öppen klass: För alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 1999. 
   
SM Veteraner: För alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1957 och 

tidigare. 
 
SM Juniorer: För alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1992-1999. 
   
RM Veteraner: För alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1957 och 

tidigare. 
 
RM Ungdomar: För alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1992-1999. 

Skyttar födda 1997-1999 får använda stöd. Faddrar är ej 
tillåtna. 

 
Kikarklass: För alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 1999.  
 
 

Lagtävling:   
SM Förbundslag Öppen klass:  Varje förbund får anmäla ett lag med max sju skyttar som 

deltar i den öppna klassen. Som lagresultat räknas de fem 
bästa. 

 
SM Förbundslag Veteraner:  Varje förbund får anmäla ett lag med max sju skyttar som 

deltar i SM-Veteranklassen. Som lagresultat räknas de fem 
bästa. 

 
SM Förbundslag Juniorer:  Varje förbund får anmäla ett lag med max fem skyttar som 

deltar i SM-Juniorklassens. Som lagresultat räknas de tre 
bästa. 

 
Observera att skytt bara kan ingå i ett förbundslag. Ingen lagtävlan för skyttar tävlande i RM. 
 
SM Föreningslag Öppen klass: Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag som 

deltar i den öppna klassen. 
 
SM Föreningslag Veteraner:  Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag som 

deltar i SM-Veteran klassen. 
 
SM Föreningslag Juniorer:  Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag som 

deltar i SM-Junior klassen. 
 
Observera att skytt bara kan ingå i ett föreningslag. Ingen lagtävlan för skyttar tävlande i RM. 
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Tävlingslicens:  
Innehav av tävlingslicens är obligatorisk för start i SM/RM och kikarklass. För skytt som är 
född 1998 eller senare räcker det med innehav av Gevärsskyttekortet.  Licensnummer skall 
anges i anmälan (gäller ej för eventuella utländska gästskyttar). Licens, skall på begäran 
kunna visas upp, skytt som ej behöver inneha licens skall kunna visa upp gevärsskyttekortet.  
 
 

Vapenkontroll:  
Samtliga deltagande skyttar (även kikarklass) skall få sina vapen godkända på 
vapenkontrollen före start. Vapenkontroll sker vid tävlingscentrum lördagen den 14 april 
18:00- 20:00 samt söndagen den 15 april från 06:00 fram till att skytten startar, var i tid! 
 
Säkerhetspropp skall användas vid vapenkontrollen och under hela tävlingens genomförande.  
 
Vi påminner även om vapenlagens bestämmelser angående förvaring och tillsyn. 
 
 

Prisutdelning:   
Prisceremoni sker på tävlingscentrum, snarast möjligt efter genomförd tävling.  
  
Mästerskapsmedaljer/-plaketter delas ut enligt SvSF:s gevärssektions bestämmelser i; 
SM Öppen klass, SM Veteran klass och i SM Junior klass, samt därtill hörande förbundslags- 
och föreningslagstävlingar.  
  
Mästerskapsmedaljer delas ut enligt SvSF:s gevärssektions och arrangörens bestämmelser i 
RM Veteran klass och i RM Ungdoms klass.  
 
Lagerkransar delas ut enligt SvSF:s gevärssektions och arrangörens bestämmelser till 
respektive segrare i samtliga SM/RM-klasser.  
 
Mästerskapsmedaljer enligt arrangörens bestämmelser delas ut i kikarklassen. 
 
Hederspriser enligt arrangörens bestämmelser delas ut i samtliga klasser.  
   

BROSON AB • Box 84 • 447 23 Vårgårda 
Tel vxl: 0322-62 64 00 • info@broson.se 

 
HERRLJUNGA CIDER AB 
Östergårdsgatan 11 
524 32 Herrljunga 
Telefon: 0513 226 00 
kontor@herrljungacider.se 
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Avgifter:  
SM Öppen klass: Individuellt 375 kr (bussavgift på 50 kr ingår) 
 Förbundslag 400 kr 
 Föreningslag 300 kr 
 
SM Veteraner: Individuellt 375 kr (bussavgift på 50 kr ingår) 
 Förbundslag 400 kr 
 Föreningslag 200 kr 
 
SM Juniorer: Individuellt 200 kr (bussavgift på 50 kr ingår) 
 Förbundslag 200 kr 
 Föreningslag 100 kr 
 
RM Veteraner: Individuellt 300 kr (bussavgift på 50 kr ingår) 
  
RM Ungdomar: Individuellt 100 kr (gratis bussresa) 
  
Kikarklass: Individuellt 375 kr (bussavgift på 50 kr ingår) 
 
Utländska gästskyttar betalar 300 kr. 
  
Avgifterna sätts in i samband med anmälan på Eggvena-Bråttensby skf 
plusgiro 68 65 44 – 8. (Ingen avgift, ingen start) 
 
 

Tävlingsjury:   
Anslås tävlingsdagen. 
 
 

Tävlingsledning:   
Tävlingsledare:  Jan Carlsson 
Banläggare:  Jan Carlsson och Lars-Åke Andersson 
 
 

Servering: 
Finns på tävlingscentrum. Se mer information på hemsidan: www.faltskyttesm2012.se 
 
 

   

Vi finns i Alingsås, Herrljunga, Lerum, 
Sollebrunn och Vårgårda 
0322-78 600 
www.sparbankenalingsas.se 
info@sparbankenalingsas.se  



   
 

 
Utgåva 2. 2012 www.faltskyttesm2012.se 

Boende: 
Se mer information på hemsidan: www.faltskyttesm2012.se 

 
Vägbeskrivning: 
Tävlingscentrum GPS  
 RT90:  X: 6437768, Y: 1324362 

WGS84: Lat N 58° 1' 44? Lon E 12° 49' 55? 
Decimal: 58.0292, 12.8320 

Se även www.faltskyttesm2012.se 
 
 

Upplysningar: 
www.faltskyttesm2012.se 
Tore Norén, 0705-40 57 13, tore.noren@telia.com 
Jonny Karlsson, 0734-06 38 00, jonny.karlsson.eb@gmail.com 
 
 

Övrigt:   
För övrig information om vägbeskrivning, boende, sevärdheter, restauranger, startlistor, 
resultat mm hänvisas till hemsidan www.faltskyttesm2012.se 
 
 
 
 
 

Väl mött till Fältskytte-SM 2012!  
 

Eggvena-Bråttensby skytteförening 

Tånga Fritid AB, Box 65, 447 22  Vårgårda 

0322-624311 info@tangahed.se   

 


