
 
 

 
 

 

 

SM I BANSKYTTE 
 

VARBERG 2016
 

 
 
 

 
 
Seniorer & Veteraner 

 

Gevär 6,5 

 

13 – 14 augusti



Varbergs skytteförening hälsar alla välkomna till 

Dagsås för SM i banskytte 2016 ! 
 
 
 
 
Tävlingarna genomförs på skjutbanan i Dagsås strax utanför Varberg den 13-14 
augusti. Vi ser framemot  spännande och rättvisa tävlingar. 
 
För er som inte har möjlighet att närvara, kommer tävlingarna att uppdateras 

på webben via hemsidan http://rskytte.se/ 
 

 

 

 
 
Information om boende 
 
Vi kan tyvärr inte erbjuda övernattning med husvagn/husbil vid skjutbanan 

 p g a att tillgänglig plats behövs för parkering. 
 
 
 

All information om boende i form av hotell, vandrarhem och camping hittas 

via http://rskytte.se/eller direkt på www.visitvarberg.se 

 

Har ni frågor, maila till:  varbergsortens-skkr@telia.com

http://rskytte.se/
http://rskytte.se/
http://www.visitvarberg.se/


 

Låt dig inspireras av Varberg! 

Från Varbergs kommuns sida önskar vi alla deltagare, föräldrar, ledare och medföljande 

välkomna till Halland och Varberg. Vi är stolta att tävlingar med SM-status arrangeras i vår 

kommun och att som destination ha en aktör som Varbergsortens skyttekrets är ett 

privilegium och något vi är glada för. 

I Varberg känner du tydligt historiens vingslag, inte bara genom Varbergs Fästning som 

tornar upp sig i stadens siluett, utan också genom anrik kurorts tradition med 

brunnsdrickande societetsfolk. 

Konstnärsmässigt kan Varberg stoltsera med de kända Varbergsmålarna, Nils Kreuger, 

Rickard Bergh och Karl Nordström som tillbringat många somrar i Varberg, och även Carl 

Larsson har haft sommarnöje här. Nutida konstnärskap kännetecknas kanske mer från 

teaterscenen, där Varbergssonen Lasse Beischer gör succé med sina tolkningar av 

Shakespeare i commedia dell´arte-stil i den lummiga Nöjesparken. 

Varberg som evenemangsstad lägger i en högre växel under sommarmånaderna och 

utbudet blomstrar. Några av de stora eventen som kan nämnas är konserter med artister 

som t ex Miriam Bryant, Carola och Måns Zelmerlöw, Rhapsody in Rock och Diggiloo.  

Under Hallifornia dukas det upp prova-på aktiviteter som t ex SUP, wakeboard och 

skimboard i området kring fästningen. 

När du är i Varberg kan du unna dig en behandling på någon av alla våra Spa-anläggningar. 

För dig som söker fart och fläkt kanske surfing kan vara något för dig, här finns alla fyra 

surfsätten, vind, våg, kite och SUP. Eller kanske en vandringstur med kaffekorg i högsta 

hugg i Åkullas lummiga bokskogar är en kur för just dig. 

För att hitta mer inspiration om vad du kan se och göra, besök www.visitvarberg.se  

Till alla er som ska tävla önskar vi lycka till och varmt välkomna till Varberg! 

Med vänliga hälsningar 

 

Mia Carlsson 

Varbergs turistinformation 

 

http://www.visitvarberg.se/


Tävlingsorganisation: 
 

Tävlingsledare Arne Hedman 

Kassör Christer Berntsson 

Prisansvarig Tomas Antonsson 

Medieansvarig Arne Hedman 

Sekretariat Tomas Antonsson o Andreas Antonsson 

SvSF – Representant Stefan Jakobsson   

Jury Anslås under tävlingsdagarna 
 
 

Information 
 

Anmälan och betalning 
 
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis via anmälningsblankett 

till: varbergsortens-skkr@telia.com 
 
 
Eller skickas till: 
 
Tomas Antonsson 

Fågeldammen 5B   
432 48 Varberg 
 
Anmälan och betalning ska vara arrangören tillhanda senast fredag 22 juli. 
 
 

Avgifter 
 
Individuellt: 350 kr per tävling 

Distriktslag: 300 kr per lag och tävling  
Föreningslag: 200 kr per lag och tävling 
 
Anmälan och inbetalning av distriktslag ska vara arrangören tillhanda senast den 10 
augusti. 
 
Anmälningsavgifter sätts in på plusgiro 16 30 76-3 (Varbergsortens 
skyttekrets)  i samband med anmälan. 
 

Märk betalningen med SM2016 och distrikt/föreningens namn. 
 
 

 

Tävlingslicensnummer för gevär 
 
Är obligatorisk för deltagare födda 2001 och tidigare (skall uppges i anmälan). 

mailto:varbergsortens-skkr@telia.com


 

 

Vapenkontroll tillhandahålls av  
 
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. 
Stickprovskontroll kommer att ske.  
Obligatorisk kontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske. 
 

Vapenkontroll och information 
 
Fredag: 18:00 – 20:00 

Lördag: från 07:00  
Söndag: från 07:00 
 

Inskjutning och vapenförvaring. 
 
Det finns inga möjligheter till varken inskjutning eller vapenförvaring. 
 

Lunch & servering 
 
Lunch  förbeställs i anmälningslistan och kostar 
90kr/portion.  
Lördag: kycklinggryta eller som alternativ 
vegetarisk gryta 

Söndag: grillad ”pull pork” med potatissallad 
 

Sallad och dryck ingår.  
 
Cafeteria  kommer att finnas tillgängligt  under tävlingsdagarna. 
 

Startlistor och resultat 
 
Deltagarförteckning kommer att publiceras den 25 juli på http://rskytte.se/ 

Skjutlagslistor publiceras den 3 augusti på hemsidan http://rskytte.se/ 
 
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras efter varje tävling på hemsidan. 
 

Information och förfrågningar 
 
Hemsida:  http://rskytte.se/ 
E-post:  varbergsortens-skkr@telia.com 

Anmälan:  varbergsortens-skkr@telia.com 

 
Telefon: Christer Berntsson 0730-37 28 80 

 Tomas Antonsson 0703-19 03 27    

 

Dagsås  skjutbana:  Lat  57
o
    3` 48`` N 

    Long 12 
o
 27` 28`` E  

 

Vägbeskrivning: Följ skyltar från E20 avfart 53, trafikplats ”Tvååker”. 

http://rskytte.se/
http://rskytte.se/
http://rskytte.se/
mailto:varbergsortens-skkr@telia.com
mailto:varbergsortens-skkr@telia.com


Tävlingsschema lördag 13/8 
 
 

 

Svenskt mästerskap – Gevär liggande 
 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter 
mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter 
särskiljning enligt regelboken. 
 

Svenskt veteranmästerskap – Gevär liggande 
 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter 

mästerskapsprogram enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett 

Mästerskap. Till final går de 20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken. 
 

Förbundslagstävling 
 
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas som 
lagresultat. Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, oberoende 
av individuellt mästerskapsdeltagande. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag. 
 

Förbundslagtävling Veteraner 
 
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett 
förbundslag. 
 

Föreningslagstävling 
 
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år. Förening får ställa upp 
med obegränsat antal lag. Skytt kan endast ingå i ett föreningslag. 
 

Skjutprogram 
 
Svenskt mästerskap och Svenskt veteranmästerskap skjuts enligt Svenska 
Skyttesportförbundets Gevärsektionens program. 3 liggandeserier följt av en 
enkelserie där det skjuts 2 liggandeserier. I finalen får de 20 bästa skjuta ytterligare 2 
liggandeserier varav den sista serien skjuts skott för skott. Eventuell särskjutning 
sker enligt regelboken. 
 
I finalerna deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av 
deltagarna i aktuell klass. Särskiljning enligt skytteboken kommer att tillämpas 
vid uttagningen till finalen. 
 



Tävlingsschema söndag 14/8 
 
 

 

Svenskt veteranmästerskap – Gevär ställningar 
 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter 

mästerskapsprogram enligt regelboken. Veteranskytt kan endast medverka i ett 

Mästerskap. Till final går de 20 bästa skyttarna efter särskiljning enligt regelboken. 
 

Svenskt mästerskap – Gevär ställningar 
 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter 
mästerskapsprogram enligt regelboken. Till final går de 20 bästa skyttarna efter 
särskiljning enligt regelboken. 
 

Förbundslagtävling Veteraner 
 
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas om lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett 
förbundslag. 
 

Förbundslagstävling 
 
Föranmält lag bestående av 5 skyttar där alla resultaten räknas som 
lagresultat. Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år, oberoende 
av individuellt mästerskapsdeltagande. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag. 
 

Föreningslagstävling 
 
Föranmält lag bestående av 2 skyttar där båda resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år. Förening får ställa upp 
med obegränsat antal lag. Skytt kan endast ingå i ett föreningslag. 
 

Skjutprogram 
 
Svenskt veteranmästerskap och Svenskt mästerskap skjuts enligt Svenska 
Skyttesportförbundets Gevärsektionens program. 2 liggandeserier och en 
ställningsserie med 3 knä och 2 stå. Följt av en enkelserie där det skjuts 1 
liggandeserie och en ställningsserie med 3 knä och 2 stå. I finalen får de 20 bästa 
skjuta 5 knäskott med summa markering och därefter 5 ståskott som skjuts skott för 
skott. Eventuell särskjutning sker enligt regelboken. 
 
 
I finalerna deltar de 20 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av 
deltagarna i aktuell klass. Särskiljning enligt skytteboken kommer att tillämpas 
vid uttagningen till finalen. 


