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ANMÄLAN SENAST 15/6

Välkommen till Skäne!
När vi skriver dessa rader i mitten av mars månad befinner sig världen och Sverige mitt uppe
i Coronapandemin och all idrottslig tävlingsverksamhet är pausad. Vi har bestämt oss för att i
detta läge visa mod och hoppfullhet om en återgång till det normala genom att arbeta vidare
med målbilden att arrangera SM-veckan i gevärsskytte 19-25 juli i Skåne.
För 3:e gången på åtta år bjuds den svenska skyttebredden och skytteeliten in till SM-veckan
i skytte i vår sydligaste landskap, Skåne. Vi har ett stort skytteengagemang och vill att det blir
fina och rättvisa tävlingar som glädjer både skyttar, publik och funktionärer. SM-veckan är
ett stort arrangemang och i år har vi valt att fördela ut den på 3 orter för att både bredda
tävlingarna och fördela ut arbetet for oss arrangörer.
För oss är det viktigt att göra ett arrangemang där skyttarna trivs och vill göra det vi älskar
mest, nämligen att skjuta. Därför har vi funderat ut ett program med bredd, som gör att man
kan skjuta mycket - med lite fler klasser, bl.a. lite uppvisningsklasser utan mästerskapen:
•
•
•
•

Kikarklass i fält
Sittande med stöd i korthåll
Klass 13 åter med i tävlingen fast utan mästerskap
3x10 och 30 ligg på 300 meter för nationella skyttar med SAUER

Här är lite tips för dig som är mellan 13 och 16 år och skjuter med stöd – tre tävlingsdagar i
rad kan vi erbjuda:
•
•
•

Korthåll Fält på söndagen
Korthåll liggande med stöd under måndagen - nu även med finaler
Korthåll Sittande med stöd på tisdagen

Dessutom så har vi i år en gren i Parasport med i programmet och det är roligt att kunna
erbjuda fler skyttar att tävla tillsammans med oss
Vi är en stor grupp som arrangerar dessa tävlingar, över 10 olika föreningar är involverade,
och vi hoppas att ni får njuta både av vårt vackra landskap, vår gästvänlighet och varandras
sällskap under de dagar ni tillbringar med oss under SM-Veckan 2020!
Varmt välkomna till Skåne!
Vi ses på skjutbanan!
Jan-Ola Olsson, Tävlingsledare

Tävlingsorgänisätion
Tävlingsledare

Jan-Ola Olsson, 0708-293216, janola.olsson@outlook.com

Tävlingssekreterare

Per Klemmedsson, 0725-543489, per@klemmedsson.se

Tävlingskassör

Roger Nilsson, 0733-766108, roger.nilsson@skurupssparbank.se

Grenledare Korthåll Bana

Jan-Ola Olsson, 0708-293216, janola.olsson@outlook.com

Grenledare Kh-Fält

Kim Jönsson, 0702-300291, furulundsskf@hotmail.se

Grenledare SM Sport 50m

Håkan Christensson, 0733-420872, hakan.christensson@gmail.com

Grenledare SM Sport 300m Per Klemmedsson, 0725-543489, per@klemmedsson.se
Allmänna frågor:

sm50m@skyttesport.net

Tävlingärnäs omfättning
Tävlingarna hålls på 3 olika orter i Skåne, enligt följande program:
Dag
Söndag 19/7
Måndag 20/7

Tisdag 21/7
Onsdag 22/7
Torsdag 23/7
Fredag 24/7
Fredag 24/7
Lördag 25/7
Lördag 25/7

Gren
SM/RM Korthåll Fält
Uppvisningsklass: KF13, Kikarfält
SM Korthåll Ställningar
RM Korthåll Liggande KL15
Uppvisningsklass: KL13
SM Korthåll Liggande
Uppvisningsklass: Kh sitt med stöd
SM 60 skott liggande 50m
SM 3x40 50m
JSM 3x40 50m
SM 3x40 300m
JSM 60 skott liggande 50m
SM i Parasport R9 SH2 50m
SM 3x20 STD 300m
SM 60 skott liggande 300m
Extratävlingar i 3x10 och 30L

Ort
Furulund
Ystad

Ystad
Ystad
Ystad
Ystad
Kristianstad
Ystad
Kristianstad

Åldersgränser
SM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år. SM för veteraner nationellt
skytte är öppet för skyttar som under året fyller minst 55 år.
JSM sportskytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 20 år.
RM klass 15 nationellt skytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 15 år och
högst 16 år i korthåll liggande och fält. RM klass 17 i nationellt skytte korthåll fält som under
året fyller minst 17 år och högst 20 år. RM Korthåll Liggande i korthåll fält för skyttar som
fyller minst 55 år. Uppvisningsklass 13 gäller för skyttar som under året fyller minst 13 år och
högst 14 år.

Gevärsskyttekort och Tävlingslicens
Gevärsskyttekort är obligatorisk för samtliga skyttar som skjuter SM eller RM
Tävlingslicens är obligatorisk vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år
eller mer och dessutom för den som deltar i SM eller RM

Ånmälän
Anmälan görs föreningsvis för individuellt tävlande och föreningslagstävling online på:
live.skyttesport.net senast 2020-06-15. Anmälan kommer att öppnas 2020-05-11. Vid
problem vid anmälan, kontakta Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net, 0706347097. Efteranmälan tillåten mot höjd avgift i mån av plats.o
Anmälan av förbundslag sker via e-post till sm50m@skyttesport.net senast 2020-07-10.
Listor med deltagare läggs ut kontinuerligt på tävlingens hemsida.
Vissa enstaka dagar är det möjligt att anmäla sig i två olika tävlingar. Som arrangör
garanterar vi inte att det är möjligt att genomföra och i de fallen kommer vi att kontakta
skyttarna så att de får välja gren de vill genomföra.
Vissa tävlingar kommer att ha ett begränsat antal platser på grund av bankapacitet. I de fall
antalet anmälda skyttar överstiger maxkapaciteten så kommer vissa skyttar plockas bort från
tävlingen enligt i första hand Sverigerankingen i respektive gren och i andra hand enligt tiden
för anmälan.

Ånmälningsävgifter
Individuellt

300 kr/start

Efteranmälan

+ 100 kr/start

Föreningslag

250 kr/start

Förbundslag

250 kr/start

Anmälningsavgifter sätts in på Ystads Skyttegilles Bg-konto 5402-9434 i samband med
anmälan. Märk SM2020 och föreningsnamn/distriktsnamn. Har ni ej betalt anmälningsavgift
före tävlingens start så får ni ej delta i tävlingen.
OBS! Om tävlingarna blir inställda sent p.g.a. Corona så kommer anmälningsavgifter minus
redovisade tagna kostnader för tävlingarna att återbetalas. I anmälan anger ni PG/BG för
återbetalning.

Skjutlägslistor
Skjutlagslistor kommer att publiceras på hemsidan 2020-07-08.

Väpen- och utrustningskontroll
Vapen- och utrustningskontroll är obligatorisk. För vapen som både deltar i nationella SM
och sportskytte SM skall vapnet kontrolleras 2 gånger. Utrustningskontroll sker endast inför
sportskyttegrenarna. Tider för kontroll:
Dag
Lördag 18/7
Söndag 19/7
Söndag 19/7
Måndag 20/7
– Lördag 25/7
Torsdag 23/7
Fredag 24/7 –
Lördag 25/7

Tid
17:00 - 19:00
En timme före första upprop
fram till sista upprop
17:00 – 19:00
En timme före första
upprop/start fram till sista
upprop/start
17:00-19:00
En timme före första
upprop/start fram till sista
upprop/start

Kontroll av
Kh Nationellt
Kh Nationellt

Ort
Furulund
Furulund

Kh Nationellt
Kh Nationellt och
Sport 50 m

Ystad
Ystad

Sport 300 m
Sport 300 m

Kristianstad
Kristianstad

Stickprov av vapen kommer att genomföras efter varje skjutlag. Samtliga finalskyttar i de
nationella grenarna skall genomgå en extra vapenkontroll före genomförd final och samtliga
medaljörer skall genomgå vapenkontroll efter finalen.

Hemsidä och sociälä medier
Hemsida: Här kommer ni att få information, resultatlistor, se bilder och nyheter från
tävlingarna. Uppdateringar kommer att ske fortlöpande.
Länk: https://skyttesporten.se/sommar_2020/
Livevisning: live.skyttesport.net. Livevisning från alla bantävlingar.
Facebook: www.facebook.com/SMVeckanSkytte2020/
Instagram: Skicka in bilder före, under och efter tävlingen på #SMSKYTTE2020

Servering och mältider
På samtliga tävlingsorter kommer det finns servering under tävlingsdagarna. Utbudet
kommer att variera mellan orterna. Vi tar emot kontanter och betalning via Swish.
Lunch kan förbeställas för vissa tävlingsdagar (Söndag till Onsdag) i samband med anmälan
till en kostnad av 80 kr per portion.
Dag
Söndag 19/7
Måndag 20/7
Tisdag 21/7
Onsdag 22/7

Lunchmeny
Köttgryta och ris med bröd, smör, sallad och måltidsdryck
Lasagne med bröd, smör, sallad och måltidsdryck
Korv Stroganoff och ris med bröd, smör, sallad och
måltidsdryck
Potatissallad med kycklingspett med bröd, smör, sallad och
måltidsdryck

Ort
Furulund
Ystad
Ystad
Ystad

Meddela eventuellt behov av specialkost i samband med anmälan. Vi kommer att kontakta
er med specialkost för att höra om era speciella behov.

Boende och Turism
Ystad
Turistbyrån Ystad: https://ystad.se/turism/, 0411-57 76 81, turistinfo@ystad.se

Kristianstad
Turistbyrån Kristianstad: https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/turism-besoka/
044-13 53 35, touristinfo@kristianstad.se
Det finns möjlighet till uppställning av husbil/husvagn/tält i Kristianstad men det finns inte
den möjligheten i Furulund eller Ystad.

Hittä till skjutbänornä
Furulund
Skjutbanan heter Stävie Skjutbana, ca 2 km väster om Furulund . Besöksadress:
Skytteskogsvägen 33, Furulund. GPS RT 90 X: 6185881, Y:1328321.
https://kartor.eniro.se/m/TX9Fe

Ystad
Skjutbanan ligger i området Sandskogen, ca 5 km öster om Ystad. Besöksadress: Militärvägen
359, Ystad. GPS RT 90 X:6147110, Y:1378940. https://kartor.eniro.se/m/OYgC6
Kristianstad
Skjutbanan Wendesbanan ligger på gamla A3-området i Norra Åsum, 5 km söder om
Kristianstad. Besöksadress: Magnus Stenbocks väg 29-7, Kristianstad.
GPS RT 90 X: 6206868, Y: 1395209. https://kartor.eniro.se/m/YM4Xw
Kartor med detaljerade vägbeskrivningar finns på tävlingens hemsida

Tävlingsprogräm Nätionellt skytte
Allmänt
De nationella tävlingarna genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte,
utgåva från 2019-01-31.

Svenskt Mästerskap Korthåll Fält
Mästerskap

A) SM Öppen klass (från 13 år)
B) SM Veteran (från 55 år)
Riksmästerskap
C) RM KF15 (15-16 år)
D) RM KF17 (17-20 år)
E) RM Veteran Liggande (från 55 år)
Klass utan mästerskap F) Kikarfält
G) KF13 (13-14 år)
Inga dubbelstarter tillåtna
Omfattning

7 stationer med 6 tävlingsskott på varje, 42 tävlingsskott totalt. Ett av
målen är knä. Samtliga RM-klasser skjuter liggande. Okända avstånd
och varierande skjuttider som föregås av ett inskjutningsmål, C6figur, på 50m som skjuts 3+3 skott. Klass KF13 och KF15 får använda
medhavt stöd. Särskiljning sker med hjälp av innerträff.
Fältskyttestigen är en runda på ca 2,5 km i slät skånsk terräng. Vid
mitten av rundan bjuder arrangören på fika.

Lagtävlingar Korthåll Fält
Lagtävling
SM Föreningslag
SM Förbundslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från
klasserna Öppen och Veteran
7 st föranmälda skyttar från
klasserna Öppen och Veteran

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt antal lag
De 5 bästa resultaten räknas till
lagtävlingen. 5 medaljer delas ut
Max ett lag per distrikt

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Ställning
Mästerskap

A) SM Öppen klass (från 13 år)
B) SM Veteran (från 55 år)
Veteranskytt äger rätt att delta i båda mästerskapen

Skjutprogram
Grundomgång

Provskott
Fritt antal
Tid: 6 minuter

Final

Fritt antal
Tid: 6 minuter

Tävling Öppen klass
10 skott liggande
5 skott stående
5 skott knä
Tid: 25 minuter
5 skott liggande
5 skott knä
Tid: 11 minuter

Tävling Veteran
10 skott liggande
10 skott knä
Tid: 25 minuter

1x5 skott stående
1 minut per skott

1x5 skott knä
1 minut per skott

5 skott liggande
5 skott knä
Tid: 11 minuter

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna
och lika resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen
och maximalt det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (30
banor).
Lagtävlingar Korthåll Ställningar
Lagtävling
SM Föreningslag
SM Förbundslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från
klasserna Öppen och Veteran
7 st föranmälda skyttar från
klasserna Öppen och Veteran

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt antal lag
Max 1 st veteranskytt i laget
De 5 bästa resultaten räknas till
lagtävlingen. 5 medaljer delas ut
Max 3 st veteranskyttar i laget
Max ett lag per distrikt

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Liggande
Mästerskap

A) SM Öppen klass (från 13 år)
B) SM Veteran (från 55 år)
Veteranskytt äger rätt att delta i båda mästerskapen
Riksmästerskap
C) RM KL15 (15-16 år) – OBS! Även final i denna klass
Klass utan mästerskap D) KL13 (13-14 år) – OBS! Även final i denna klass

Skjutprogram
Grundomgång
Final

Provskott
Fritt antal
Tid: 6 minuter
Fritt antal
Tid: 6 minuter

Tävling Samtliga klasser
20 skott liggande (stöd för KL13 och KL15)
Tid: 16 minuter
10 skott liggande
Tid: 8 minuter
1x5 skott liggande
30 sekunder per skott

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna
och lika resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen
och maximalt det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (30
banor).
Lagtävlingar Korthåll Liggande
Lagtävling
SM Föreningslag
SM Förbundslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från
klasserna Öppen och Veteran
7 st föranmälda skyttar från
klasserna Öppen och Veteran

Övrigt/Begränsningar
Förenings får anmäla fritt antal lag
De 5 bästa resultaten räknas till
lagtävlingen. 5 medaljer delas ut
Max ett lag per distrikt

Uppvisningsklass: Korthåll Sittande med stöd
Uppvisningsklass

Skjutprogram
Grundomgång
Final

A) Öppen klass (från 13 år)
OBS! Endast för skyttar som ej deltar i någon annan klass denna dag
Provskott
Fritt antal
Tid: 6 minuter
Fritt antal
Tid: 6 minuter

Tävling
20 skott sittande med stöd
Tid: 16 minuter
10 skott sittande med stöd
Tid: 8 minuter
1x5 skott sittande med stöd
30 sekunder per skott

Arrangören tillhandahåller skjutplatser med bord/bänk och stol
(höjd) samt stöd. Skytt får använda eget medhavt stöd. Klädsel:
Ingen skyttejacka tillåten (samma regelverk som SM Luftgevär
Sittande)

Tävlingsprogräm Sportskytte 50m
Allmänt
Sportskyttetävlingarna genomförs enligt ISSF:s reglemente. Paraskyttar tävlar enligt ISSF:s
reglemente med kompletterande regelverk för dessa grenar.

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 60 skott liggande
Mästerskap

A) SM Dam
B) SM Herr
C) JSM Damjunior
D) JSM Herrjunior
E) SM Parasport R9 SH2 - ingen final i denna klass

Skjutprogram
Grundomgång

Förberedelse och Prov
Fritt antal provskott
Tid: 15 minuter

Tävling
60 skott liggande
Tid: 50 minuter

Final

Fritt antal provskott
Tid: 5 minuter

2 x 5 skott liggande
Tid: 2 minuter och 30 sekunder per serie
14 skott liggande
Tid: 30 sekunder per skott
Utslagning av en skytt efter vartannat
skott

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av
förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med
decimalräkning av resultatet. 8 st skyttar till final. I finalen börjar alla
skyttar på 0 poäng.
Lagtävlingar 50m 60 skott liggande
Lagtävling
SM Föreningslag
Herr
SM Föreningslag
Dam
JSM Föreningslag
Herrjunior
JSM Föreningslag
Damjunior

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från klass
Herr
2 st föranmälda skyttar från klass
Dam
2 st föranmälda skyttar från klass
Herrjunior
2 st föranmälda skyttar från klass
Damjunior

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt antal lag
Förening får anmäla fritt antal lag
Förening får anmäla fritt antal lag
Förening får anmäla fritt antal lag

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 3x40
Mästerskap

A) SM Herr
B) SM Dam
C) JSM Herrjunior
D) JSM Damjunior

Skjutprogram
Grundomgång

Förberedelse och Prov
Fritt antal provskott
Tid: 15 minuter

Final

Fritt antal provskott
Tid: 5 minuter

Tävling
40 skott knä
40 skott liggande
40 skott stående
Tid: 2 timmar och 45 minuter
3 x 5 skott knä
Tid: 3 minuter och 20 sekunder per serie

Ställningsbyte + Prov
Tid: 7 minuter

3 x 5 skott liggande
Tid: 2 minuter och 30 sekunder per serie

Ställningsbyte + Prov
Tid: 9 minuter

2 x 5 skott stående
Tid: 4 minuter och 10 sekunder
Utslagning av 2 skyttar
Utslagning av en skytt efter vartannat
skott
5 skott stående
Tid: 50 sekunder per skott
Utslagning av 1 skytt efter varje skott

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av
förberedelse- och provskottstiden. Tävlingen genomförs med
heltalsräkning i grundomgången och decimalräkning av resultatet i
finalen. 8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng.
Lagtävlingar 50m 3x40
Lagtävling
SM Föreningslag
Herr
SM Föreningslag
Dam
JSM Föreningslag
Herrjunior
JSM Föreningslag
Damjunior

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från klass
Herr
2 st föranmälda skyttar från klass
Dam
2 st föranmälda skyttar från klass
Herrjunior
2 st föranmälda skyttar från klass
Damjunior

Övrigt/Begränsningar
Förenings får anmäla fritt antal lag
Förenings får anmäla fritt antal lag
Förenings får anmäla fritt antal lag
Förenings får anmäla fritt antal lag

Tävlingsprogräm Sportskytte 300m
Allmänt
Sportskyttetävlingarna genomförs enligt ISSF:s reglemente.

Svenskt Mästerskap, 300m 3x20 Standard
Mästerskap
Skjutprogram
Grundomgång

A) SM Herr
Förberedelse och Prov
Fritt antal provskott
Tid: 15 minuter

Tävling
20 skott knä
20 skott liggande
20 skott stående
Tid: 2 timmar

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av
förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med
heltalsräkning.
Lagtävlingar 300m 3x20 STD
Lagtävling
SM Föreningslag
Herr

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från klass
Herr

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt antal lag

Svenskt Mästerskap, 300m 60 skott liggande
Mästerskap

Skjutprogram
Grundomgång

A) SM Dam
B) SM Herr
Förberedelse och Prov
Fritt antal provskott
Tid: 15 minuter

Tävling
60 skott liggande
Tid: 60 minuter

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av
förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med
heltalsräkning.
Lagtävlingar 300m 60 skott liggande
Lagtävling
SM Föreningslag
Herr

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från klass
Herr

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt antal lag

Svenskt Mästerskap, 300m 3x40
Mästerskap

Skjutprogram
Grundomgång

A) SM Dam,
B) SM Herr
Förberedelse och Prov
Fritt antal provskott
Tid: 15 minuter

Tävling
40 skott knä
40 skott liggande
40 skott stående
Tid: 3 timmar

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av
förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med
heltalsräkning.
Lagtävlingar 300m 3x40

Lagtävling
SM Föreningslag
Herr

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från klass
Herr

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt antal lag

Extratävlingar – för nationella gevärsskyttar – Sponsras av Norma!
Extratävlingar för nationella skyttar på 300m. Under lördagen när sportskyttarna 300m
skjuter så erbjuder vi 2 st specialtävlingar för nationella skyttar som skjuter med
standardgevär (typ SAUER). Ni skjuter 3x10 och/eller 30 skott liggande och tävlar om extra
priser som sponsras av NORMA. Skyttar som skjuter 3x20 och 60L med SAUER kan även
delta i denna klass.
Klass utan mästerskap A) 3 x 10 för Nationella skyttar
B) 30 skott liggande för Nationella skyttar
Skjutprogram
Grundomgång
3x10

Förberedelse och Prov
Fritt antal provskott
Tid: 15 minuter

Grundomgång
30L

Fritt antal provskott
Tid: 15 minuter

Tävling
Tävling genomförs samtidigt som 3 x 20
3 x 10
Tid: 60 minuter
Tävling genomförs samtidigt som 60L
30 skott liggande
Tid: 30 minuter

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av
förberedelse- och provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med
heltalsräkning.

Medäljer och hederpriser
Individuella tävlingar Nationellt SM
Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 samt arrangörens hederspriser. Medaljer till placering
1-10. Lagerkrans till mästare i SM-klasserna
Individuella tävlingar Nationellt RM
Tävling om SvSF:s RM-plaketter samt arrangörens hederspriser. Plaketter till placering 1-3.
Individuella tävlingar Sportskytte SM/JSM
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Medaljer till placering 1-3.
Lagtävlingar Nationella SM
Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 samt arrangörens hederspriser. Individuella medaljer i
förbundslagstävlingar. Lag- och individuella medaljer i föreningslagstävlingarna. Medaljer till
placering 1-3.
Lagtävlingar Sportskytte SM/JSM
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Lag- och individuella medaljer i
föreningslagstävlingarna. Medaljer till placering 1-3.

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske på respektive tävlingsorts skjutbana varje dag direkt efter
genomförda tävlingar.

Publicering äv nämn och bild
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar att gälla 2018-05-25 vilket innebär att den
som anmäler sig till denna tävling också godkänner att viss lagring av personuppgifter kan
komma att ske. Uppgifterna är endast till för att kunna genomföra tävlingen samt att
därefter redovisa resultat. Läs mer på https://www.datainspektionen.se/
På eventet kommer det att fotas, bilder kan komma att publiceras på hemsida eller sociala
medier. Du har alltid rätt att invända mot publicering av bilder på dig, då vänder du dig till
Tävlingssekreteraren.

