
 
  

  

  
  

PÅ UPPDRAG AV   
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION   

  

  

Och Rasbo-Vaksala skf  
TILL  

  

  

  
Med utgångspunkt i ISSF-reglementet.  

  
Lördag – Söndag 5-6 September  

Ekebyboda skyttecenter - Uppsala  

  
  
   

  

INBJUDER  

Upplands skyttesportförbund  

Sportskytte SM 300m 

 2020  



  

 

     
OBS! 
 

Sedan tidigare skulle sportskytte SM 300m hållits i Skåne, men pga Covid-19 ställdes tävlingen in. 

Under vår/sommar har önskemål framkommit från skyttar om att försöka genomföra SM men med 
restriktioner och rekommendationer från Svsf och folkhälsomyndigheten. 

Tävlingen kommer att genomföras med skyttar på varannan bana, ingen servering och angivna 

skjuttider för att minska antalet skyttar på plats.  

 

Tävlingsledning  

Tävlingsledare: Per Sandberg  

Tävlingssekreterare: Peter U Larsson, peter.u.larsson@icloud.com   

Ansvarig 300m:  Per Sandberg  

  
  

  

Tävlingarnas omfattning  

  

300m:   

60-ligg  

3x40  

Standardgevär 3x20 (enbart herrar)   

Klasser  

Sen E, Sen A, Dam 

För samtliga klasser har skytten 15 minuters kombinerad förberedelse- och provskottstid.  

Skytten har tillgång till banan 30 minuter innan start.   

 

Lagtävling 

Föranmält 2-mannalag 

 

Tävlingsdagar:   

Lördag:   

60ligg Planerad start första skjutlag 09:00 

3x20 (Standard) planerad start första skjutlag 13:00 

 

  

Söndag:   

3x40 Planerad start 10:00 

OBS!  

Vid stort antal startande kan planerad starttid ändras  

 

 

 



 

 

 

 

 Utrustning  

Enligt gällande regelbok. Se ISSF:s reglemente.   

Regelboken går att hitta via Gevärssektionens hemsida.   

   
  
Anmälan  

Anmälan görs till Peter U Larsson på peter.u.larsson@icloud.com  

Anmälan skall innehålla:  

Namn  

Klass  

Förening  

Telefonnummer  

Tävlingslicensnummer  

e-post adress  

Vad som önskas skjutas   

   

Sista anmälningsdag: 2020-08-30 

Efteranmälan senast 2020-09-02 i mån av plats 

Vid problem med anmälan, kontakta   

Peter U Larsson 070-5469883  

Per Sandberg 073-9326734  

  

Avgifter  

Kostnad per start: 250kr (Inkl avgift till Gevärssektionen)  

Föreningslag 200kr 

För deltagande krävs att avgifter är betalda i tid innan start!  

Swish till 070-5469883 eller betalning på plats med jämna pengar  

  

Skjutlagslistor  

Skjutlagslistor mailas till den som anmäler via mail.  

  

Information  

Tävlingscentrum Ekebyboda skyttecenter, Uppsala (Se vägbeskrivning nedtill).   

  

Servering  

Ingen servering kommer att tillhanda hållas pga Covid-19 

   

Resultat  

Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och läggs in på tävlingskalendern.  

Samt mailas till dom som anger mailadress.  

  

Vapenkontroll/Klädkontroll.  

Stickprov kan genomföras efter varje skjutlag.   

   

Vapenförvaring  

Skyttarna ansvarar själva för att vapen och ammunition förvaras och hanteras enligt gällande  

bestämmelser.  

Tänkt på: Uppsikt! Vital del!  

  

  

 

 



  

  

  
  
  

        Camping, hotell och turistinformation  

 

Det finns möjlighet att erbjuda husvagnar att parkera i anslutning till skjutbanan – dock finns det  

begränsad möjlighet till el och dusch. Vi hänvisar istället till närliggande campingplatser,  

vandrarhem, hotell och liknande.  

För mer information hänvisar vi till Uppsala kommuns hemsida:    

http://www.destinationuppsala.se/sv/Bo/  
  

  

Från Uppsala åk väg 272 mot Gysinge/Östervåla, I korsningen Broby / Ulva kvarn tag vänster och följ  

skyltning.  

Ekebyboda skyttecenters GPS kordinater:  

WGS 84 (lat. lon): N 59° 53,907', E 17° 30,556'  

  

  

  
GDPR   

Den nya dataskyddsförordningen(GDPR) började att gälla 2018-05-25 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/  

  

  

Med vänlig hälsning  

  

Rasbo-Vaksalas skf  

  

Per Sandberg och Peter U Larsson   

  

Tävlingsplats.  

  

Välkomna  


