
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÅ UPPDRAG AV  
 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION  
 

INBJUDER 
 

I16/Lv6 Skytteförening 
 

TILL 
 

SM/JSM 10m sport  
2020 

 
Enligt ISSF regelverk 

 
Fredag 13 mars. Lagtävling Mix. (Preliminär Start 15.00) 
Lördag 14 mars. JSM (Preliminär Final DJ 14:30, HJ 16:00) 
Lördag 14 mar. SM Dam och Senior. 
Söndag 15 mars. SM Dam och Senior. (Preliminär Final Dam 13:00, 
Senior 16:30) 
Prisutdelning: Direkt efter Finalerna 

 



 

 

 
I16/Lv6 Skytteförening hälsar er välkomna till Halmstad och Gullbranna. 
Gullbranna är beläget ca 13 km söder om Halmstad intill kusten med ett 
karakteristiska dynlandskap. Föreningen har åtagits sig arrangemanget 
då vi under ett flertal år har gästat andra arrangörer och vill på detta sätt 
bjuda tillbaks. Årets SM genomförs på Gullbranna gårdens konferens 
och camping https://gullbrannagarden.se/. Skjutbanan är uppbyggd för 
SM arrangemanget och genomförs på Megalink. Grundomgångar 
genomför på separat bana med 30 ställ och finaler skjuts på fristående 
finalbana. På gångavstånd (100 m) finns centralanläggning där anmälan, 
vapenkontroll, resultatvisning/redovisning, prisutdelning, servering 
utställare, boende, camping kommer att finnas. För bokning av kost, logi 
och camping se vidare i inbjudan.  
Hederspriser är Halländsk hantverk tillverkat enkom för SM från 
Skottorps Stengods. www.skottorps-stengods.se 
 

 
Gullbrannagården är en camping, kurs och konferensanläggning-  

Vi är tacksamma för att arrangera SM och JSM 10 Sport på Gullbrannagården och vi 
ser fram emot att välkomna er alla till Västkusten.  

 
 
 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL! 
 
 
 

Michael Normann 
Tävlingsledare 

https://gullbrannagarden.se/
http://www.skottorps-stengods.se/


 

 

Tävlingsledning 

Tävlingsledare: Michael Normann. Michael.normann@skyttesport.se 070-625 88 99 

Tävlingssekreterare: Carina Normann. Carina.Normann@outlook.com 070-344 50 56 

Jury:  Patrik Hjortskull (Sammanhållande). Håkan Christensson, 

 Dan Eriksson 

  
 

Tävlingarnas hemsida https://sm2020.i16skytte.com/ 

Tävlingarnas omfattning  

Svenskt Mästerskap och Juniormästerskap 10m Sportskytte enligt ISSF regelverk, med 

grundomgång följt av 4 finaler för de 8 bästa i respektive klass Senior, Dam, Herrjunior samt 

Damjunior. Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser. 

 

 Senior 60 skott  

 Herrjunior A t.o.m. det år han fyller 20 år 60  

 Herrjunior B t.o.m. det år han fyller 17 år 60  

 Herrjunior C t.o.m. det år han fyller 15 år 60  

 Dam 60 skott  

 Damjunior A t.o.m. det år hon fyller 20 år60 skott  

 Damjunior B t.o.m. det år hon fyller 17 år 60 skott  

 Damjunior C t.o.m. det år hon fyller 15 år 60 skott  

 

Gemensamt för alla discipliner gäller, att särskjutning endast kommer att tillämpas för att 

särskilja skyttar med högst träff/poäng för att kora mästare. 

 

Lagtävlingar 

  

SM/JSM Föreningslag i klasserna Senior, Dam, Herrjunior respektive Damjunior. Förening 

får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare. 

 

SM Mixad lagtävling. Lag bestående av 2 skyttar av vardera kön oberoende av ålder och 

föreningstillhörighet. 

 

Anmälan individuellt, föreningslag och Mixa lagtävling 

Anmälan görs senast den 1:e mars via: http://live.skyttesport.net/ 

Vid problem med anmälan, kontakta Thomas Persson 070-634 70 97. 

 

Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att 

licens är registrerad. 

 

 

Avgifter  
Individuellt  350:- /start 

Föreningslag  250:- /lag 

Mixad Lagtävling 400:-/lag 

mailto:Michael.normann@skyttesport.se
mailto:Carina.Normann@outlook.com
https://sm2020.i16skytte.com/
http://live.skyttesport.net/


 

 

 

Avgifter sätts in på I16/Lv6 och BG 591-7281, senast 1:e mars 2020. 

Märk med SM/JSM 2020 och förenings/distrikts namn.  

För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid! 

 

Skjutlagslistor/Uppropstider 

Skjutlagslistor med uppropstider publiceras på https://sm2020.i16skytte.com och i SvSF:s 

tävlingskalender Indta  2020-03-02. 

 

Information 

Presenteras fortlöpande på tävlingarnas hemsida https://sm2020.i16skytte.com och på 

tävlingscentrum.   

 

Resultat 

Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och publiceras fortlöpande på tävlingarnas hemsida 

och i SvSF:s tävlingskalender Indta. 

 

Vapenkontroll 

Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop. Stickprov kan 

genomföras efter varje skjutlag.  

Tider för obligatorisk vapenkontroll: OBS! Tiderna kan komma att justeras   

 Fredag, 12.00 – 18.00. 

 Lördag, 08.00 - 15.00. 

 Söndag, 08.00 – 12.00. 

 

Vapenförvaring 

Skyttarna ansvarar själva för sina gevär och övrig utrustning. 

 

Prisutdelning 

Prisutdelning sker direkt efter genomförda tävlingar. 

 

 

Medaljer/Hederspriser 

SM tecken delas ut efter final till 1-3 placering i final och hederspriser delas ut klassvis. 

För föreningslag delas medaljer ut för placering 1-3.   

 

Logi 

Det finns möjlighet att bo i vandrarhemsrum, stugor och lägenheter. 

Bokas på Gullbrannagården: https://gullbrannagarden.se/boende  

Frukost/Lunch/Middag kan beställas i samband med bokning av logi. 

Priser: Frukost 85 kr. Lunch 199 kr. Middag 100 kr. 

E-post: info@gullbrannagarden.se  

Telefon: 035 241 21 00 
 

Husvagn/Husbil 

På tävlingscentrum finns möjlighet till husvagns-/husbilsuppställning.  

Bokas på Gullbrannagården: https://gullbrannagarden.se/camping  

E-post: info@gullbrannagarden.se  

Telefon: 035 241 21 00 

https://gullbrannagarden.se/boende
mailto:info@gullbrannagarden.se
https://gullbrannagarden.se/camping
mailto:info@gullbrannagarden.se


 

 

1

. 

2

. 

3

. 

4

. 

 

 

Fikaservering 

På tävlingscentrum finns fikaservering med kaffe/te, smörgåsar, mm 

 

Lunch och Middag; Måltider måste förhandsbokas för att säkerställa att det finns mat till 

alla. Önskar du boka måltider i restaurangen görs det på telefon 035 241 21 00 eller e-post 

info@gullbrannagarden.se.  

 

 

 

Vägbeskrivning: GPS – N 56° 35′ 27.49″, E 12° 56′ 34.77″  

 

 

 

 

 

 1. Incheckning 

2. Tävlingscentrum, Mat, Utställare 

3. Skjutbana 2 x15 banor 

4. Finalhall. Vapenkontroll 

I området inom gångavstånd finns Camping (350 platser). Varierande 

boende med ca 250 sängplatser.  
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