
 

 

 

PÅ UPPDRAG AV  

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION  

INBJUDER  

GIMO SKYTTEFÖRENING TILL  

SM SPORTSKYTTE 300M  

LÖRDAG11/9;   300M 60 LIGG OCH HALVMATCH  

SÖNDAG12 /9   300M HELMATCH 

Välkomna till Gimo Skyttecenter 

Vi hälsar alla Sveriges sportskyttar välkomna till årets SM i sportskytte 300m. 

Vi påminner om att pandemin inte är över, och att alla deltagare och övriga som besöker tävlingarna 

vidtar de försiktighetsåtgärder som Folkhälsomyndigheten föreskriver. Det betyder att om man har 

symtom på covid19 t.ex. huvudvärk, feber mm stannar hemma och inte deltar i tävlingarna. 

Vi kommer att ha begränsad servering och vi vill att det inte blir några köbildningar eller 

folksamlingar. Utöver detta kommer det att finnas handsprit 

Tävlingsledning: 

Tävlingsledare:  Göran Jansson, 07610304301, gorjan61@hotmail.com,.  

Övriga funktionärer:  Andreas Jansson 0702907036, jansson716@gmail.com 

   Stefan Sahlén 0727442388, stefan.sahlen49@gmail.com 

Tävlingarnas omfattning;  

ISSF:s regelbok gäller för respektive gren med den nationella förändringen att klasserna skjuts 

könsintegrerat(dvs endast en klass) 

Skytten har 15 minuters kombinerad förberedelse- och provskottstid, och har tillgång till banan 30 

minuter innan start. 

Lördag 11/9  

SM 300m 60-ligg. Individuellt och 2-mannalag.  

SM 300m Halvmatch individuellt och 2-mannalag 

Söndag 12/9  

SM 300m Helmatch Individuellt och 2mannalag. 

Lagtävlingar: Föreningen får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare. 

 



Anmälan:  

Anmälan görs föreningsvis, för individuellt tävlande och föreningslag, i tävlingskalendern IndTa 

senast 2021-09-07.  

Vid problem med anmälan, kontakta tävlingsledningen.  

Tävlingslicens:  

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

registrerad. 

Publicering: 

Publicering av namn och bild Anmälan till denna tävling innebär att du godkänner viss lagring av 

personuppgifter. Uppgifterna är endast till för att kunna genomföra tävlingen samt att därefter 

redovisa resultat. Läs mer på https://www.imy.se 

 

Avgifter  

Individuellt 200:- per disciplin Föreningslag 200:- per lag. Starttjugan är inkluderad i avgiften. Avgifter 

sätts in på BG 361-1480, senast den 7september i samband med sista anmälningsdag.  

Märk med ”SM 300 2021” och föreningens och skyttens namn. Om en förening betalar för flera 

skicka ett mail till hanna.fredman@hotmail.com med vilka skyttar det gäller. För deltagande krävs att 

avgifter är betalda i rätt tid!  

Årets avgifter ligger på en lägre nivå än normalt eftersom hederspriser inte delas ut, men SM-tecken 

delas som vanligt ut. 

Startlistor:  

Skjutlagslistor publiceras i tävlingskalendern IndTa så snart som möjligt efter sista anmälningsdag. 

Resultat:  

Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och publiceras fortlöpande på IndTa. 

Prisutdelning:  

Utdelning av SM-tecken sker efter varje tävling. Lagpriser delas ut i efterhand, varvid berörda 

föreningar kontaktas. 

Servering:  

Vi kommer att ha en något begränsad. Servering, men det kommer finnas kaffe/te, smörgåsar, dricka 

m.m att köpa. 

 

Gimo Skf hälsar er hjärtligt välkomna till årets SM-300m på Gimo Skyttecenter 

 

  

mailto:hanna.fredman@hotmail.com


Vägbeskrivning: Lv 288 till Gimo, följ skyltning från Preem-macken förbi Risinge(stor vit ladugård)  

till Gimo skyttecenter. (se karta) 
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