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Total SM gevär 2022
PÅ UPPDRAG AV
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION
INBJUDER

TILL

SM-Veckan 2022
enligt gällande regelbok med undantag för finaler i sportskytte där
program från finaler från 2017 tillämpas.
Söndag
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Torsdag
Fredag

17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
21 juli
22 juli

Fredag

22 juli

Lördag

23 juli

Söndag

24 juli

6,5 mm liggande
Öppen, Vet o RM
6,5 mm ställning
Öppen, Vet o RM
Kh liggande
Öppen, Vet o RM
Kh ställning
Öppen, Vet o RM
Kh fält
Öppen, Vet, RM
300m 60 skott ligg frigevär
Dam, Herr
50m 60 skott ligg
Dam, Herr, Dam
jun, Herr jun
300m 3 x 20 skott standard
Mix klass
gevär
50m 3 x 20 skott
Dam, Herr, Dam
jun, Herr jun
300m 3 x 20 skott frigevär
Dam, Herr

2022-04-28

SM-Veckan i BODEN 2022
Vi får återigen hälsa skyttar från när och fjärran välkomna till Norrbotten och Boden
för att delta i SM skytte gevär i nationellt och sportskytte. Vi inleder veckan med det
nationella skyttet och avslutar med sportskytte.
Boden med omnejd erbjuder många aktiviteter där nämnas är besök på
Rödbergsfortet nära skjutbanorna, besök på Western Farm, Boden festivalen inleds
onsdag, ett besök vid Storforsen i Älvsbyn Norra Europas största obundna vattenfall
mm.
På Onsdag kväll har vi bokat en buffé på Hotell Bodensia där vi tillsammans kan äta
gott, ha roligt med uppträdande och kanske lite överraskningar.
Vi kommer därför lägga starten av Torsdagens tävlingar först efter lunch. Vi har ljust
häruppe dygnet runt så att kunna genomföra våra fantastiska aktiviteter under
eftermiddag-/kvällstid kan ju vara något nytt för många av er.
Längre bak finns länkar till boenden, aktiviteter i Boden med omnejd. Vi har
förhandlat fram ett lägre pris på Hotell Bodensia mitt i stan men det finns också andra
boenden. Under sommaren kommer många Norrmän ner till Boden på semester. Så
vet ni att ni vill komma upp och delta. Vänta inte för länge med att boka in er.
På vår hemsida kommer ni hitta inbjudan, anmälningslistor, beställningslistor mat,
bankett mm. https://norrbotten.skyttesport.se/Grenar/gevar/SM2022/Inbjudan/

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!
Roger Blombäck
Tävlingsledare
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Tävlingsledning
Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:
Tävlingskassör:
Ledare 50m / korthåll:
Ledare fält/banläggare:
Sekreteriat:

Roger Blombäck, roger@bostadstraffen.se, 0766-77 61 10
Anita Bylund, evanita48@hotmail.com, 070-617 02 09
Andreas Möller, Amoller82@hotmail.com, 0730-559 034
Anders Larsson, anders.larsson2@sveaskog.se, 070-544 66 00
Jan-Olov, jan-olof.lampinen@ncc.se, 070-566 82 46
Roger Andersson, roger.k.andersson@se.abb.com, 072-533 24 64

Tävlingarnas hemsida
https://norrbotten.skyttesport.se/Grenar/gevar/sm2022
Tävlingarnas omfattning
OBS att skyttarna också tävlar om priser i respektive klasser varav vissa klasser inte tillhör
SM/RM programmet.
Söndag 17/7
Tävling
6,5 mm liggande

Måndag 18/7
Tävling
6,5 mm ställning

Tisdag 19/7
Tävling
Kh liggande

Klass
SM öppen klass, SM veteraner, RM liggande
kikarsikte
Extra klasser: BL 13,15,1,2,3,4,Elit,55,65,75 och GKiL

Klass
SM öppen klass, SM veteraner
Extra klasser: BL 1,2,3,4,Elit,55,65,75

Klass
SM öppen klass, SM veteraner, RM ligg kikardis.
RM 13, RM 15
Extra klasser: KL 11,13,15,17,1,2,3,4,Elit,55,65,75 och
KKiL

Onsdag 20/7
Tävling
Kh ställning

Torsdag 21/7
Tävling
Kh fält

Klass
SM öppen klass, SM veteraner
Extra klasser: KL 11,13,15,17,1,2,3,4,Elit,55,65,75

Klass
SM öppen klass, SM veteraner, RM kikardis. RM
KF 15, 17
Extra klasser: KL 11,13,15,17,1,2,3,4,Elit,55,65,75 och
KKiL

300m 60 skott ligg frigevär

Dam, Herr
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Fredag 22/7
Tävling
50m 60 skott ligg
300m 3 x 20 skott standard
gevär

Klass
Dam, Herr, Dam jun, Herr jun
Mix

Lördag 23/7
Tävling
50m 3 x 20 skott

Klass
Dam, Herr, Dam jun, Herr jun

Söndag 24/7
Tävling
300m 3 x 20 skott frigevär

Klass
Dam, Herr

Nationella programmet
Svenskt Mästerskap, Svenskt Veteranmästerskap, Svenskt Kikarmästerskap. RM13, RM15,
RM 17, RM veteran liggande genomförs med klassvis tävlan om hederspriser enligt
Regelboken. Dubbelstart är tillåten exempelvis för veteraner att delta i öppen klass svenskt
mästerskap samt Svenskt veteranmästerskap.
Skjuts enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för de 20 bästa och lika
(dock max 24) i nationella grenarna. Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser.
Särskjutning kommer tillämpas för de skyttar med högst träff/poäng för att kora en mästare.
Sportskytte
I sportskytteklasserna gäller ISSF:s regelbok för respektive gren de klasser som gäller är Dam
junior, Herr junior, Dam och Herr. Vill juniorer även skjuta seniormästerskap skjuts de i olika
skjutlag. Final för de 8 bästa i respektive klass på 50m för 3x20 skott med 15knä, 15ligg och
10stå och 5 enkelskott stå, för 60 ligg 2x5 ligg och 14 enkelskott ligg enligt allmänna tekniska
regler från 2017.
Både den nationella regelboken och ISSF:s regelbok går att hitta på skyttesport.se
Lagtävlingar
Nationella SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 7 deltagare, oberoende av vilket
individuellt mästerskap dessa deltar i (dock ej deltagare i RM). Av dessa ingår de 5 bästa
skyttarna i laget.
Nationella SM Föreningslag: Förening får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare,
oberoende av vilket individuellt mästerskap dessa deltar i (dock ej deltagare i RM).
Sport SM: Föreningen får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare ur samma klass
Anmälan individuellt och föreningslag
Anmälan görs föreningsvis, för individuellt tävlande och föreningslag, online på:
Tävlingskalendern senast 2022-06-15. Vid problem med anmälan,
Kontakta skyttesmboden@pskf.se.

2022-04-28

Publicering av namn 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
tävlings sekreterare.
Tävlingslicens
Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att
licens är registrerad.
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.
RM13 är öppet för skyttar som för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 14 år
RM15 nationellt skytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 15 år och högst 16 år.
RM17 är öppet för tävlande som under året fyller minst 17 år och högst 20 år i korthållfält.
RM veteraner fält liggande är öppet för tävlande som under året fyller minst 55 år.
Anmälan förbundslag
Anmälan av förbundslag sker via E-post till skyttesmboden@pskf.se senast 5 juli på blankett
som finns att hämta i SvSF:s tävlingskalender. Avgifter betalas samtidigt!
Anmälda skyttar, uppdelade distriktsvis, publiceras på tävlingarnas hemsida 20e juni som
underlag för anmälan.
Avgifter
Individuellt
Ungdomar
Föreningslag
Förbundslag

400:- per disciplin
200:- per disciplin (Tom det år man fyller 20 år)
200:- per lag
400:- per lag

Avgifter sätts in på Norrbotten skyttesportförbunds Bankgiro: 5767–1497, senast 7 juli
2022.
Märk med SM-Veckan 2022 och förenings/distrikts namn.
För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid!
Skjutlagslistor/Uppropstider
Skjutlagslistor med uppropstider publiceras på tävlingarnas hemsida och i SvSF:s
tävlingskalender 2022-06-30.
Information
Presenteras fortlöpande på tävlingarnas hemsida
https://norrbotten.skyttesport.se/Grenar/gevar/sm2022
Tävlingscentrum: Rödbergets skjutbanor:

Söndag-Söndag 8-17
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Beställda matkuponger samt dekaler och ev. kompletterande information hämtas av
föreningsrepresentant i informationen på tävlingscentrum.
Resultat
Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och publiceras fortlöpande på tävlingarnas hemsida
och i SvSF:s tävlingskalender.
Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop/start (godkännande gäller
för alla discipliner där samma vapen används). Stickprov kan genomföras efter varje omgång i
banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte, samt för medaljörerna i respektive
mästerskap.
För vapen som både deltar i nationella SM och sportskytte SM skall vapnet kontrolleras 2
gånger. Utrustningskontroll sker endast inför sportskyttegrenarna.
Tider för obligatorisk vapenkontroll: Söndag-Söndag: 8:00 - sista start
Vapenförvaring
Skyttarna ansvarar själva för att vapen och ammunition förvaras och hanteras enligt gällande
bestämmelser. Uppsikt! Vital del!
Prisutdelning
Prisutdelning sker på tävlingscentrum, direkt efter genomförda tävlingar respektive dag.
Logi/Boende
Vi har preliminärbokat rum till idrottspriser på Hotell Bodensia mitt i stan i Boden.
Enkelrum – 740 SEK
Dubbelrum – 840 SEK
Trebäddsrum – 1040 SEK
Fyrbäddsrum – 1240 SEK
Priserna är angivna per rum och natt och är inkl. moms och frukost.
Ange Bokning #2114GR008693
Tel: 0921-177 10

Övriga boenden
https://www.bodeninswedishlapland.se/boende/
Husvagn/Husbil
På tävlingscentrum finns möjlighet till husvagns-/husbilsuppställning, dock utan möjlighet att
koppla in el, men med tillgång till toaletter och vatten. Ange antal från föreningen i anmälan.
Boden, Se/Göra/Äta/Festival
Se/Göra
https://www.bodeninswedishlapland.se/se-gora/
Mat och dryck
https://www.bodeninswedishlapland.se/mat-dryck/
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Boden festival
https://www.bodeninswedishlapland.se/evenemang/boden-alive/
Fikaservering
På tävlingscentrum finns fikaservering med kaffe/te, smörgåsar, läsk/lättöl och grillad
korv/hamburgare.
Lunch kan beställas i samband med anmälan enligt nedan. Pris: 100:- / portion alla dagar.
I priset ingår sallad bröd lättöl/läsk/vatten/saft och kaffe/te. Meny publiceras inom några
veckor.

Rätt 1

Söndag
Rätt 2

Pannbiff med
lök,
grönpepparsås
och stekt
potatis

Rätt 1

Panerad
rödspätta
med
remouladså
s och
potatis

Onsdag
Rätt 2

Gräddstuvad
pyttipanna
med stekt ägg
och rödbetor

Sprödbakad
sej med
skagensås,
potatis och
citron

Rätt 1

Måndag
Rätt 2

Spaghetti
carbonara med
färskriven
parmesan

Rätt 1

Grillad
kycklingfilé
med örtsås
och ris

Rätt 1

Tisdag
Rätt 2

Köttbullar
med
stuvade
makaroner

Helstekt
fläskkarré
med
svampsås
och potatis

Torsdag
Rätt 2

Marinerade
Spaghetti med
karrékotletter köttfärssås
med
rödvinssky
och råstekt
potatis

Bankett
Onsdag kväll kommer vi anordna en skytte bankett med uppträdande av trubadur. Nedan visas
buffé. Pris för buffén samt uppträdande 475 kronor. Ungdomar/juniorer tom det år man fyller
20 år 350 kronor.
Kalla rätter:
Tomat & rödlökssallad med balsamico vinägrett
Grönsallad
Sallad med melon, fetaost och gurka
Marinerade oliver
Krämig potatis sallad med dijonnäs, kapris och äpple
Bröd & smör
Varma rätter:
Mörmarinerad BBQ kyckling
Ädelostsås
Ugnsgrillad fläskfilé med citron och örtgremolata
Potatisgratäng med vitlök
Ost & Parmesan gratinerad tomatfocaccia
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Det söta:
Fruktsallad med honung och apelsin
Citronpannacotta med bärkompott

Vägbeskrivning
Rödbergets skjutbanor.
https://www.google.se/maps/@65.7884252,21.6552875,2352m/data=!3m1!1e3

Skjutbanor.

Anmälan
Vi kommer lägga ut inom några veckor anmälningslistor samt på indTA

