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Välkommen till Trollhättan! 

Vi bjuder in dig till Trollhättan, den lilla staden i Västsverige som med 

handlingskraft ställt om från industri till innovation. Som med över 50 

idrottsanläggningar erbjuder en aktiv fritid för alla, som fått utmärkelsen Årets 

Kulturkommun och är känd som Trollywood, för SAAB och vattenfallet mitt i 

stan.  

  

SKOL-SM 2019 

TROLLHÄTTAN 



I Trollhättan bor det 58 000 invånare och kommunen växer. Vår vision är att bli 

70 000 trollhättebor år 2030.  

Vi är stolta över att kunna erbjuda ett rikt kulturliv, goda möjligheter för idrott 

och friluftsliv och ett stort evenemangsutbud till alla trollhättebor och besökare 

året om.  

Kanske känner du till Fallens Dagar, Sveriges äldsta stadsfestival som i år fyller 60 

år? Den 19-21 juli fylls Trollhättan av musik, familjeaktiviteter, restaurangliv och 

fallpåsläpp så klart. Under Fallens Dagar genomförs även Kraftprovet, en unik och 

utmanande löpupplevelse bland fall och slussar.  

Visste du att världens största rullskidslopp går av stapeln i Trollhättan i augusti? 

Alliansloppet Action Week är dessutom inte bara en tävling för rullskidor, utan en 

stor idrottsfest som samlar såväl världselit som motionärer vid samma startlinje.  

En annan elit som samlas i Trollhättan varje år är europeiska ostronöppnare som 

gör upp i EM i Ostronöppning. En fartfylld och högklassig tävling som du kan 

besöka i januari.  

Även om du inte stannar så länge den här gången så hoppas vi att du ska trivas i 

Trollhättan. Om du får en stund över kan vi varmt rekommendera en utflykt till 

Trollhättans unika fall- och slussområde.  

Givetvis vill vi också hälsa dig välkommen tillbaka till Trollhättan, kanske till något 

av alla våra evenemang, eller för att utforska Trollhättans kulturarv och storslagna 

natur längst Göta älv.  

Vi önskar dig en trevlig vistelse i Trollhättan och varmt lycka till i tävlingarna! 

 

Jenny Persson Trollhättans stad 

 

 

 

 

 

 

 

  



Representanter 

Skolskyttefrämjandet Örjan Eriksson ordförande 

Hans Drugge ledamot 

 

Tävlingsorganisation 

Tävlingsledare:      Benny Johansson, benny.enebacken@gmail.com, 0709420931 

Tävlingskassör:      Sten Lennartson, lennartson@telia.com , 0702160280 

Sekretariat/Deltagarservice:  Patrik Johansson, Jelena Skogstad 

Grenledare korthåll bana:  Stefan Gustafsson  

Grenledare gevär bana:  Ingemar Jonsson  

Grenledare korthållfält: Jonas Bäcklund / Kenneth Lindberg  

 

Allmänna frågor skickas till skolsm2019tbssk@gmail.com  

Tävlingen omfattar 

Lördag 28/9 

Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna  

HÖ (högstadiet) och GY (gymnasiet) 

Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna 

HÖ och GY. 

Söndag 29/9 

Svenskt skolmästerskap, fältskytte korthåll för klasserna HÖf och GYf. 
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Anmälan 

Anmälan görs föreningsvis på http://live.skyttesport.net   

Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 31/8.  Vid för sent inkommen anmälan 

fördubblas avgiften.  

Avgifter  

Gevär 6,5 bana                                                                90:- 

Korthåll bana                                                                   90:- 

Korthåll fält                                                                      90:- 

Lagtävlingar                                                                     100:- 

Lunch                                                80 :- 

Samtliga avgifter sätts in samband med anmälan på Tbssk.s BG 231-1058 senast 

31/8. Märk med ”SKOL-SM 2019 / Föreningens namn”  

Den som inte betalat sina avgifter får inte deltaga! 

Boende 

Angående boende och turism rekommenderar vi att ni kontaktar: 

https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/boende 

 

 

 

 

 

 

http://live.skyttesport.net/
https://www.vastsverige.com/visittrollhattanvanersborg/boende


Vägbeskrivning till Skogssäterskyttecentrum 

GPs Koordinater till skjutbanan. N 58° 17' 28.50", E 12° 13' 28.19"   

 

 

 

 

 

Måltider 

Förbeställda måltider serveras på Skogssäters skyttecentrum. 

Lunch Lördag: Lasagne, smör, bröd och dryck. 

Lunch Söndag: Hamburgare med bröd och tillbehör samt dryck. 

Meddela specialkost vid anmälan.  

Sedvanlig enkel servering kommer att finnas. Vi tar kontanter eller Swish. 

 

 

 



Information 

Fredag 17.00 -19.00 

Lördag - söndag 08.00 - tills tävlingsdagen är slut på Skogssäter. I informationen 

delas matkuponger, dekaler samt startlappar ut föreningsvis tillsammans med 

övrig information 

Modernt  

Information kommer att finnas på hemsidan www.tbssk.se under fliken Skol-SM 

 

 

Prisutdelning 

Prisutdelningen för lördagens och söndagens tävlingar på Skogssäter direkt efter 

tävlingarnas slut. 
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Allmänna bestämmelser 

Deltagare 

Tävlingarna är öppna för elever som under 2019 är fulltidsstuderande under 

tävlingsårets hösttermin och går i: 

 

Högstadiet åk 7-9 och fyller lägst 13 år (född 2006) (klassen heter HÖ) eller  

Gymnasiet åk 1-2 och fyller högst 18 år (född 2001) (klassen heter GY) 

I första hand är Hö / Gy styrande 

Skyttar i klass HÖ skjuter liggande med stöd och skyttar i klass GY skjuter liggande 

utan stöd. 

SKOL-SM är en rikstävling. Detta innebär att deltagare självständigt skall kunna 

genomföra tävlingen och behärska för tävlingen nödvändiga moment. 

SKOL-SM är undantaget från kravet med tävlingslicens. Dock skall skytt i klass 

GY inneha gevärsskyttekortet. 

Skytt skall ha goda kunskaper i banskytte för att deltaga i fältskytte. 

 

Skjutplatser 

50 och 300 m genomförs på Skogssäters skyttecentrum 

300 meters tävlingen skjuts på 20 ställ (Sius Ascor) och 50 meters tävlingen på 20 

ställ (Mega Link).  

Samlingen till korthållsfältskjutningen sker på Skogssäters skyttecentrum. 

Vapen 

Förvaring av vapen genom egen försorg. Vapenkontroll sker enligt Regelboken 

nationellt Skytte före tävlingen samt stickprovskontroll efter varje skjutlag/patrull. 

Säkerhetspropp är obligatorisk och skall alltid finnas i vapnet när skjutning inte 

sker. Vapentekniker kommer inte att finnas på plats!  

 



 

 

 

 

 

 

Vapenkontrollen är öppen 

Fredag 17.00-19.00 på Skogssäters skyttecenter 

Lördag 08.30-13.00 på Skogssäters skyttecenter 

Söndag 08.30-10.00 på Skogssäters skyttecenter 

 

Mobiltelefoner  

Mobiltelefoner får inte ha ljud som hörs i skjuthallarna och användandet av 

mobiltelefoner är förbjudet i skjuthallarna samt under hela fältskyttestigen. 

Kikare 

Kikare får inte användas under korthållsfältskjutningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tävlingsbestämmelser 

Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet och 

Trollhättebygdens Sportskytteklubb. 

Svenskt mästerskap för skolungdom 

Individuellt (Skytten tävlar här för sin skola) 

Tävlingarna omfattar mästerskap i korthåll, ban- och fältskytte samt gevär 6,5 

banskjutning i klasserna HÖ (högstadiet) och GY (gymnasiet). 

 

Hederspriser 

Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandes silver och tennpriser. Hederspris utgår 

till ca en fjärdedel av deltagarna i respektive klass och disciplin. 

Hederspriserna baseras i banskjutning på grundomgången och i fältskjutningen på 

samtliga sex stationer. 

Mästerskapstecken 

I mästerskapstävlingarna (grundomgång + final i banskyttet) utdelas 

Skolskyttefrämjandes jetong i guld, silver samt brons. Placering 4 till 10 erhåller 

plakett i brons. Antalet plaketter kan reduceras vid lågt deltagarantal. 

Lagtävlingar (Föreningslag) 

Segrande förening får plakett monterad på en träplatta, hederspris samt 2000 kr i 

segerpremie. Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets 

plakett i guld, silver respektive brons. Hederspris till samtliga lagmedlemmar. Det 

krävs att minst tre lag från två föreningar deltar i respektive lagtävling för att 

tävlingen skall räknas. Resultaten i lagtävlingarna i banskjutning baseras på 

grundomgången. I fältskytte räknas alla sex stationerna. 

Lagsammansättning (Föreningslag)  

Laget består av två föranmälda skyttar från samma förening och skjutklass.  

Föreningen äger rätt att ställa upp med ett obegränsat antal lag. 

 



Skjutprogram Banskjutning korthåll 

Korthåll liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för GY 

Grundomgång 

Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter och därefter 20 skott 

liggande under en tid av 16 min. Efter provskotten skall endast det antal 

tävlingsskott som åtgår i omgången finnas inom räckhåll för skytten. 

Final (en per klass) 

Till final går de 15 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt 

skyttar med samma poäng som 15:e skytt dock max 18 st. Särskiljning enligt 

Regelbok nationellt skytte. 

Obegränsat antal provskott under en tid av 4 minuter och därefter 5 skott 

liggande under en tid av 4 minuter följt av 5 enkelskott liggande under en tid av 

30 sekunder per skott.  

Hjälp är endast tillåten under provskott.   

Skjutprogram banskjutning 6,5 

Gevär 6,5 (300 m) liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för klass GY 

Grundomgång 

5 provskott under en tid av 5 min, därefter fyra femskotts serier under en tid av 

2,5 minuter per serie. 

Final (en final per klass) 

Till final går de 15 bästa skyttarna i respektive klass. Särskiljning enligt Regelboken 

Nationellt Skytte.  

3 provskott under en tid av 2 minuter, därefter en femskottserie under en tid av 

2,5 minuter följt av 5 enkelskott under en tid av 30 sekunder per skott. 

Hjälp endast tillåten under provskott. 

 

 

 

 



Skjutprogram fältskytte korthåll 

Fältskytte för klass HÖF (stöd får användas) och GYF 

Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer. 

Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Sex skott per station. 

Skjutavstånden kommer inte vara längre än de i regelboken angivna maximala 

avstånden. 

 

Hjälp 

Ledare får stanna vid den första haltpålen. Skyttarna fortsätter fram till den andra 

haltpålen där de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet (t.ex. 

figur C35 mellan 45 och 60 m). Skyttarna ges tid till att justera gevären.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


