
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PÅ UPPDRAG AV  
 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION  
 

INBJUDER 
 

SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND 
 

TILL 
 
 

SM, Veteran-SM, Junior-SM, 
Kikarsikte-SM  

och RM för veteraner 
Gevär Fält 

 

den 3 maj 2015 
 

enligt SvSF:s  
Gevärssektionens Regelbok Nationellt skytte 

och  
kompletterande regler Gevär fält kikarsikte 



SM och RM Gevär fält 2015 
 
 

Under de senaste två årtiondena har det arrangerats ett flertal stortävlingar i Skåne. Här kan 
nämnas Partiellt riksskytte, Allmänt Riksskytte, SM bana gevär, Skol-SM, JSM/SM/RM Falling 
Target, Junior-SM, korthållsveckan och Margarethakedjan. En del av dessa 2 till 3 gånger 
beroende på att, som säkert alla känner till, Skåne tidigare var indelat i två förbund.  
 
Under vårmånaden maj har vi åter glädjen att hälsa landets skyttar välkomna till Skåne, den här 
gången till SM, Veteran-SM, Junior-SM, Kikarsikte-SM och RM Veteraner Gevär Fält.  
 
Tävlingarna kommer att genomföras på det natursköna Ravlunda skjutfält, med vackra vyer över 
skånska östkusten, där siluetten av Stenshuvud reser sig i söder och i nordlig riktning följer 
blicken Hanöbuktens sandstränder mot Åhus och där bortom Blekingekusten i nordost. 
 
Tävlingscentrum med samlingsplats, resultatgivning och servering är Dammåkra på Ravlunda 
skjutfält. Därifrån kör deltagarna med egna fordon till fältskytteterrängen, mellan de olika 
stationerna och åter till Dammåkra. 
 
På en gräsbevuxen äng, c:a 300 m från tävlingscentrum, finns uppställningsplats för husbilar och 
husvagnar. Här finns tillgång till kallt vatten. Dusch och toalett finns tillgängligt under lördag 
och söndag vid tävlingscentrum. 
 
 

Varför inte planera in någon extra dag under denna långhelg, 
 för att uppleva våren på Österlen? 

 
Tag tillfället i akt att uppleva landskapet och naturen. Planera in någon eller några dagar extra för 
att t.ex. uppleva de små fiskelägena utmed öst och sydkusten, något av de Skånska slotten, 
Wallandermiljöer i Ystad, eller för att besöka någon av alla andra sevärdheter i Skåne.  
 
 
Vi hoppas kunna erbjuda deltagarna ett tilltalande arrangemang, med rättvisa, spännande och 
utslagsgivande tävlingar. Vi ser fram mot att mötas i en positiv anda och kommer naturligtvis att 
göra allt för att erbjuda våra gäster ett trivsamt och minnesrikt besök i Skåne, värt att tänka 
tillbaka på.  
 
 
 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL! 
 
 
 
Lars Lennartsson  

Tävlingsledare 



Tävlingsledning och adresser 
Tävlingsledare Lars Lennartsson lars.lennartsson@skyttesport.se 070-552 26 47 
Bitr. tävlingsledare Bengt Nilsson bengt.nlokarod@gmail.com 070-968 43 35 
Tävlingssekreterare Kjell-Åke Nordström nordstrom.kjellake@gmail.com 073-444 33 25 
Tävlingskassör Jonny Olsson jon.ols@garnison.se 070-588 49 24 
Hemsida/data Thomas Persson thomas.persson@skyttesport.net 
Banläggare Bengt Bengtsson 
Vapenkontroll Norma Precision AB  
 
Tävlingarnas hemsida: http://faltsm2015.skyttesport.net 
 
 
Tidpunkt och tävlingsplats 
Tävlingsdag: Söndag 3 maj 
 

Tävlingscentrum: Dammåkra, Ravlunda skjutfält 
 

Vägbeskrivning: Tävlingscentrum är utmärkt på karta på tävlingarnas hemsida.  
 Vägvisning med skyltar i svart och gult finns i närområdet.  
 

Koordinater: Dammåkra: Breddgrad, 55° 43’ 43”, Längdgrad, 14° 10’ 06” 
 
Omfattning 
Tävlingsbanan: Fältskjutningen arrangeras som bilfältskjutning med åtta stationer utan 
 inskjutningsstation. Vätska och bulle erbjuds efter halva sträckan. 
 Eventuell samåkning måste noteras i anmälan. 
 

Inskjutning:   Lördag 2 maj erbjuds möjlighet till inskjutning på 300 m skjutbana, belägen 
 c:a 6 km från tävlingscentrum, med start kl 13.00 och avslut senast 17.00.  
 Vägvisning sker från informationen på Dammåkra. 
 

Individuellt:  SM:  Öppet för alla SvSF-anslutna skyttar som under 2015 fyller  
  lägst 13 år. Liggande och knästående skjutställning. 
 Veteran-SM: Öppet för alla SvSF-anslutna skyttar som under 2015 fyller 
  lägst 55 år. Liggande och knästående skjutställning. 
 Junior-SM: Öppet för alla SvSF-anslutna skyttar som under 2015 fyller 
  lägst 13 och högst 20 år. Liggande och knästående ställning. 
 Kikarsikte-SM: Öppet för alla SvSF-anslutna skyttar som under 2015 fyller  
  lägst 13 år. Liggande skjutställning. 
 RM Veteraner: Öppet för alla SvSF-anslutna skyttar som under 2015 fyller 
  lägst 55 år. Liggande skjutställning. 
 

Förbundslag: SM: Ett lag per förbund med fem skyttar ur SM. 
 Veteran-SM:  Ett lag per förbund med fem skyttar ur Veteran-SM. 
 Junior-SM: Ett lag per förbund med tre skyttar ur Junior-SM. 
  (Skytt får endast ingå i ett lag) 
 
Föreningslag: SM:  Obegränsat antal lag per förening med två skyttar ur SM och  
  Veteran-SM. 
 Junior-SM: Obegränsat antal lag per förening med två skyttar ur Junior-SM. 
 (Skytt får endast ingå i ett lag) 
 



Anmälan: Samlad anmälan från förening ska vara arrangören tillhanda senast 12 april. 
 Webbaserad anmälningslista finns på tävlingarnas hemsida.  
 Förbundslag anmäls via E-post till nordstrom.kjellake@gmail.com senast 26 april. 
 
Avgifter: Individuellt: SM:  350:- 
  Veteran-SM: 350:- 
  Junior-SM: 200:- 
  Kikarsikte-SM: 350:- 
  RM Veteraner: 350:-  
 Förbundslag: SM: 400:- 
  Veteran -SM:  400:- 
  Junior-SM: 200:- 
 Föreningslag: SM (inklusive vet) :  300:-  
  Junior-SM: 100:- 
 Avgifterna betalas till Gevärs-SM fält 2015, BG 612-1677, senast 12 april. 
 Märk med föreningens namn. 
 

Uppropstider:  Startlistor och underlag för förbundslag presenteras senast 19 april på 
 tävlingarnas hemsida. 
 

Vapenkontroll: Genomförs vid Dammåkra, är obligatorisk och ska vara genomförd före 
 upprop. Vapenkontrollen är öppen:   
 Lördag 2 maj:  16.00-19.00. 
 Söndag 3 maj:  En timme före första upprop fram till sista upprop. 
 

Information:  Dammåkra: Lördag 2 maj, 12:30 - 19.00. 
  Söndag 3 maj, en timme före första upprop till tävlingarnas slut. 
 Här hämtar lagledare kuvert med kuponger till förbeställd lunch, SM-dekaler 
 och eventuell ny kompletterande information. 
 

Resultat: Anslås vid Dammåkra och införs efterhand på tävlingarnas hemsida. 
 Kan även nås via länk från IndTA. 
 

Prisceremoni: Direkt efter slutförd tävling på Dammåkra.  
 Kransar och medaljer enligt SvSF:s Gevärssektions bestämmelser. 
 Hederspriser från Mika Keramik i Simrishamn till bästa 1/4-del av  
 deltagare per mästerskap. 
 

Förplägnad: Fikaservering under söndagen med kaffe/te, smörgås mm vid Dammåkra  
 från 07.00 fram till tävlingarnas slut. 
 Lunch serveras under söndagen vid SFAB restaurang, 200 m promenad från 
 Dammåkra, från 10.30 fram till 15.00. Följande alternativ kan väljas: 
  A: Ugnsbakad lax, kall sås och potatis med dryck och dessert 88:-. 
  B: Köttfärslimpa sås och potatis med dryck och dessert 88:-. 
  Lunch förbeställs på anmälningslista! Kuponger hämtas i informationen. 
 

Boende: Länkar till östra Skånes kommuners hemsidor för turism finns på  
 tävlingarnas hemsida. 
 
En påminnelse:  Tänk på regler för säkerhetspropp, vapenförvaring/tillsyn vapen och tävlingslicens.  
 

Hjärtligt välkomna! 


