
Svenska skyttesportförbundet inbjuder till Nordiska Mästerskapen 
2010 i bana och fält samt sekundfältskjutning.

Ett samarrangemang med skytteföreningarna i Skaraborg
och Karlsborg/Skövdes kommuner.

Svenska skyttesport förbundet välkomnar skyttar och ledare från Norge o Danmark för 
att möta svenska skyttar o ledare i kampen om Nordiska Mästerskapen. 15 seniorer, 5 
juniorer och 5 ledare från varje land kommer till tävlingarna som avgörs i Karlsborg 
och Skövde.

Invigning kommer att ske torsdagen den 2/9 i Karlsborg kl. 19.00.
300 meters banan i Skövde Lövsjötorps skyttecenter är tillgänglig mellan 10.00 – 13.30 under 
torsdagen för träning.
Kl 14.00 startar en extratävling i liggande, NORMA CUP, varje land anmäler 10 skyttar, slut 
ca 16.00.
Lunch finns tillgänglig på banan i Skövde ifrån 11.00-13.00 lunch och mellan 17.00 – 18.00 
serveras middag i matsalen på Kråk Karlsborg.
Kl 18.10 beger sig alla skyttar o ledare till Karlsborg för invigning, varje landslag tar sig dit 
med egna fordon.

Banskjutningen genomförs fredagen den 3/9 på 15 elektroniska banor av märket Mega link. 
Vi använder oss av 300 meters banan.
Efter bantävlingen finns möjlighet att skjuta in fältbössan.

Fältskjutningen skjuts på lördagen den 4/9 på Kråk Karlsborg. Skyttarna kommer indelas i 
sexmanna patruller. Tävlingen skjuts på sju skjutstationer, varav tre är dubbelmål. 
Inskjutningsmål C30, avstånd 300 m.

När sista fältskjutningspatrullen kommit tillbaka till Kråk startar sekundfältskjutningen. som
kommer att skjutas på skjutfältet Kråk. Varje skytt skjuter endast en gång.



Logi

Övriga upplysningar:

Anmälan

Huvudsponsor

: Skyttar och ledare bor på Hotell på Kråk. Frukost, lunch och middag ingår i logi. 
Middagen som serveras på lördagen är i samband med prisutdelningen. Servering av lunch 
sker under skyttedagarna torsdag och fredag på skjutbanan i Skövde, lördagsluchen serveras i 
restaurangen på Kråk. Arrangören står för både boende och mat, torsdag lunch till söndag 
frukost..

Vi kommer att skjuta banskjutningen med 15 skyttar i varje lag för 
seniorer och med juniorerna i första laget. Tacksamma om ni anger startordningen så att vi har 
fem skyttar ifrån varje land i varje lag på banskjutningen. I fält är det tvärtom juniorerna går 
ut sist och i sekundfält är det mixat. Detta går bra att fylla i anmälningsblanketten som 
medföljer.

 sändes senast den 1/8-2010 jan-olof@shooter.nu eller
Jan Olof Bergsten
Älekärr Kilensberg 
540 17 LERDALA

Hemsida: http://rskytte.com/
Här kommer under tiden fram till start anslås information, startlistor mm.

För vidare info: Ring Ingemar Gustavsson +46 (0) 10 476 41 40 eller maila 
ingemar@sisu.o.se

Landslag som vill anlända onsdag 1/9 kan boka rum på hotellet, samt middag och frukost
till ett pris av400 kr/deltagare. Bokas i samband med anmälan av skyttarna.



Kartor och beskrivningar

Koordinater

Koordinater

Den här bilden visar Kråk med hotell och matsal samt Kråks 
Förhållande till Karlsborg.

WGS 84:N 58° 29.551', E 14° 28.845' Hotellet
Denna bild visar hur skjutbana ligger i förhållande till Kråk Karlsborg. 
Genom att åka riksväg 49 mot Skövde ca 50 km och därefter riksväg 26 mot 
Jönköping, efter en 400 meter lång tunnel tar man nästa avfart höger och följer sedan 
skyltningen till Lövsjötorps skyttecenter

WGS 84:N 58° 20.974', E 13° 52.208'
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E-mail:

Adress:
Gunnar Elfving Skyttetjänst AB
Norr Järsö Gård 4384
761 74 NORRTÄLJE
Tel: 0176- 20 82 80
Fax: 0176- 20 82 81

gesab@skyttetjanst.se



Här under följer en anmälningsblankett där ni fyller i namn och senior eller ungdom. Ni har 
också rutor där ni kan ange startordningen om skytten ska skjuta i patrull 1 eller 2 och så 
vidare. Det samma gäller för vilket lag skytten ska skjuta i på banan.
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