
Värnamo Skytteförening inbjuder härmed till

Sydsvenskt Mästerskap i banskytte 6,5
samt NM-uttagning för samtliga regioner

Söndag 3 juli 2022
Tävlingsplats Källängs skjutbana. Jönköpingsvägen norrut från Värnamo mot Hörle. (Gamla Riksettan)  
Google maps koordinat: 57.240636,14.047800. Avfart in mot skjutbanan kommer att vara skyltad.

Program Grundomgång (huvudskjutning + enkel) samt finalomgång enligt Regelbok nationellt skytte. Till final 
går de 10 bästa resultaten i respektive mästerskapsklass. Skyttar från alla regioner är välkomna att delta i 
tävlingen men medaljerna delas enbart ut till skyttar från Region Syd.
Samtliga deltagare är skyldiga att följa de regler som gäller för respektive klass. 
På Källängs skjutbana finns 10 ställ med manuell markering. Skyttarna ska vara beredda på att hjälpa till med 
markering under dagen.
Vi planerar att börja dagen med liggandemästerskapet och avsluta med ställningsmästerskapet.

Mästerskapsklasser Liggande och Ställningar 
Senior Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt GE program
Veteran Skyttar som, oavsett klass, under året fyller lägst 55 år.
Junior Skyttar som, oavsett klass, under året fyller högst 20 år. 

Klass GL13-15 får skjuta med stöd i liggandemästerskapet.
Kikare Skyttar tillhörande klass GFKi. Obs! Enbart mästerskap i liggande.
Förbundslag De fem högsta resultaten från grundomgång räknas, oavsett klass. (Kikarklass ingår ej)
Föreningslag De tre högsta resultaten från grundomgång räknas, oavsett klass. (Kikarklass ingår ej)

Mästerskapsmedaljer delas ut enligt bestämmelser för SSM. Priser delas ut klassvis på grundomgången. 

Anmälan skickas föreningsvis till varnamoskytte@gmail.com, senast 25 juni. Anmälan efter detta datum, 
enbart i mån av plats och mot en förhöjd avgift.

Avgifter GF 13-15 100 kr
Övriga klasser 150 kr/start
Föreningslag 100 kr/lag
Efteranmälan +50 kr

Anmälningsavgifter betalas föreningsvis till BG 362-6793 (Värnamo skf) i samband med anmälan. 
Märk betalningen ”SSM + föreningsnamn”. Betald anmälningsavgift krävs för att få starta på tävlingsdagen.

Uppropstider publiceras på IndTa samt varnamoskytte.se.

Servering kommer att anordnas.

Vid eventuella frågor, mejla varnamoskytte@gmail.com
Tävlingsledare: Liselott Danielsson, 070-2352157

Personuppgifter I samband med anmälan godkänns att personuppgifter kommer att lagras för att genomföra 
tävlingen och redovisa resultat. Samtidigt godkänns att startlistor, resultatlistor och bilder kommer att 
publiceras på hemsidor och sociala medier. Om detta inte godkänns ska det meddelas i samband med 
anmälan.

Välkomna!



Anmälningslista SSM 3 juli 2022 
 
  

Förening______________________________Plusgiro/Bankgironr _________________       
   

Förbund ______________________________  
     
Kontaktman ______________________________     Tel ______-________________ 

           
e-post: ________________________________  

   
Antal skyttar ___ x 150:-,  Antal skyttar ___ x 100:-    Summa: _________ kr 

  
Antal lag ___ x 100:-   Summa: _____ kr  Totalt: ______ kr  
  
Avgifterna inbetalas samtidigt med anmälan till Bg 362-6793 (Värnamo Skf). 
Märk inbetalningen "SSM+föreningsnamn". 

 
 

 

                                                  
 

Anmälan mejlas senast 25 juni till: varnamoskytte@gmail.com 
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