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Välkommen till Skol-SM
Enköping 2012
Upplands skyttesportförbund är hedrade att få arrangera skol-SM 2012.
Arrangerande förening för bana 300 och 50m är Litslena Grillby skf, tävlingscentrum är
Snedens skyttecentrum i Enköping.
För fältskytte korthåll och 6,5 mm ansvarar Östhammar och Rasbo skytteföreningar,
tävlingscentrum är I1 skjutfält i Kungsängen
Banskytte genomförs lördag den 22 september, skyttar kan delta i både 50 och 300m.
Prisutdelning kommer att ske snarast efter avgjorda finaler i Korsängens aula.
Fältskytte genomförs söndag den 23 september, skyttar kan delta i både korthåll och 6,5 mm.
Prisutdelning sker på tävlingsplatsen snarast efter avslutad tävling.
Servering finns på båda tävlingsplatserna

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!
Bengt Myrberg
Tävlingsledare

Göran Tibell
Bitr. Tävlingsledare

Välkommen till Enköping
och
Kungsängen
Enköping som ligger vid mälaren i Uppsala län och är mest känt för sina vackra parker.
Enköping kallas även för Sveriges närmaste stad eller pepparotstaden.
Enköping har tidigare arrangerat skol-SM, SM- Falling-Target samt Junior-SM.
Vi är övertygade om att det blir ett lyckat besök för både dig och dem som följer med dig på
resan till Enköping och Kungsängen.
Enköpings kommun kan erbjuda övernattning på följande ställen:
Bredsands camping och stugby, 5 km från centrum.
Härjarö camping och stugby, 24 km från centrum.
Pensionat Närheten 1 km från centrum.
First Hotell i Centrum.
Fagerudds konferens och hotell, 6 km från centrum.
Vandrarhemmet Gula Villan i Enköping.

Representanter
Skolskyttefrämjandet

Leif Törnqvist
Hans Drugge

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Bitr. tävlingsledare
Tävlingssekreterare
Tävlingskassör
IT-ansvarig

Bengt Myrberg
bengt.myrberg@pnfab.se
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Göran Tibell
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Lars Gråberg
lggraberg@gmail.com

070-522 96 03

Magnus Hurulund
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Rickard Jansson
rickard.u.jansson@gmail.com

070-404 71 25

Grenledare korthåll bana

Sören Fredriksson

Grenledare gevär bana

Thorvald Andersson

Grenledare korthåll fält

Christer Jansson

Grenledare gevär fält

Börje Nilsson

Tävlingarnas omfattning
Lördag 22/9
Tävlingscentrum Snedens skyttecentrum, Enköping.
Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna KL 15 och KL 17.
Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna GL 15 och GL 17.
Söndag 23/9
Tävlingscentrum Kungsängens skjutfält, c:a 5 mil sydost Enköping.
Svenskt skolmästerskap, fältskjutning korthåll för klasserna KF 15 och KF 17.
Svenskt skolmästerskap, fältskjutning gevär 6,5 för klasserna GF 15 och GF 17.
Fältskytteterrängen för korthåll ligger i direkt anslutning till tävlingscentrum och deltagarna går
ut. Deltagare i fältskytte Gevär 6,5 transporteras med minibuss till/från fältterrängen.

Deltagare
Tävlingarna är öppna för skolelever som är fulltidsstuderande under tävlingsårets hösttermin
och under 2012 fyller lägst 12 år (födda 2000) och högst 17 år (födda 1995).
Skol SM är en rikstävling. Detta innebär att deltagare självständigt skall kunna genomföra
tävlingen och behärska för tävlingens nödvändiga moment. Ledarhjälp är tillåten endast under
provskotten.

Anmälan
Anmälan görs i första hand online på:

skolsm2012.upplandsskytte.se

Som alternativ kan anmälan skickas till: Lars Gråberg
Svinnegarnsby 16
745 93 Enköping
E-post: lggraberg@gmail.com
•
•
•

Tävlingslicensnummer anges för den som under 2012 fyller 15 år eller mer.
Ansvarig ledare skall anges och denne skall vara närvarande under tävlingsdagarna.
Föreningar uppmanas att samverka, för att skapa möjlighet för elever på samma skola, men
med olika föreningstillhörighet, att bilda skollag!

Anmälan skall vara Litslena-Grillby skytteförening tillhanda senast 24/8 2012.

Avgifter
Individuellt
Lagtävling
Skol-SM:s dekal
Skol-SM:s keps
Skol-SM:s T-shirt

90:- per disciplin
90 :- per lag
20:100:100:-

Avgifter sätts in på Upplands skyttesportförbunds Bankgiro 866-8022 senast 31/8 2012.
Märk med Skol-SM och avsändare. För deltagande krävs att avgifterna är betalda i rätt tid!

Information
Skol-SM:s hemsida:
Snedens skyttecentrum:
I1 Kungsängen:

skolsm2012.upplandsskytte.se
Infoavdelning fredag 16.00 - 20.00.
lördag 07.00 - tävlingarnas slut
Infoavdelning söndag 07.00 - tävlingarnas slut

T-shirt, dekaler och kepsar samt ev. kompletterande information hämtas av
föreningsrepresentant på infoavdelning vid Snedens skyttecentrum.

Vägbeskrivning
Platser med vägbeskrivningar finns på Skol-SM:s hemsida.
Vägvisning till respektive tävlingscentrum finns i närområdet.

Förfrågningar
Se tävlingsorganisation.

Ledarträff
En ledare/representant per skytteförening inbjuds till ledarträff i Snedens skyttecentrums
paviljong fredag den 21 september 20.00. Där lämnas ev. kompletterande information och
möjlighet ges att ta upp eventuella frågor.

Vapentekniker
Tillgång till vapentekniker kan ej säkerställas. Enklare åtgärder kan hanteras vid
vapenkontrollen.

Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före skjutning. Stickprov kommer att
genomföras efter varje omgång i banskytte och efter sista skjutstationen i fältskytte.
Vapenkontroll genomförs dessutom omedelbart före respektive final i banskytte samt för
medaljörerna i respektive mästerskap.
Tider för obligatorisk kontroll:
Fredag: Tävlingscentrum Sneden
Lördag: Tävlingscentrum Sneden
Söndag: Tävlingscentrum Kungsängen

16.00 - 20.00
07.00 - Sista upprop
07.00 - Sista upprop

Vapenförvaring
Ledare/skytt ansvarar själv för att vapenförvaring sker enligt gällande regler.

Prisutdelning
Lördag:
Söndag:

Korsängens aula, Enköping 18:00.
Tävlingscentrum, I1 Kungsängen direkt efter tävlingarnas slut.

Att tänka på
•
•
•

Säkerhetspropp är obligatorisk.
Kikare får ej användas i korthållsfältskytte.
Mobiltelefon får ej användas under tävling, vilket bl.a. innebär under hela
fältskyttestigen.

Detta och mycket annat framgår av Regelbok Nationellt skytte, som kan vara bra att studera.
Den finns på www.skyttesport.se, gevär, tävlingsverksamhet, reglementen.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet, Svenska
Skyttesportförbundet och Upplands Skyttesportförbund.

Individuellt
Tävlingarna omfattar svenskt skol-mästerskap i korthåll ban- och fältskjutning, samt i gevär 6,5
ban- och fältskjutning.

Hederspriser
Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandets silver- och tennpriser. Hederspris utgår till minst en
fjärdedel av deltagarna i respektive disciplin och klass. Hederspriserna baseras i banskjutning
på grundomgång och i fältskjutning på samtliga sex skjutstationer.

Mästerskapsmedaljer
I mästerskapstävlingar utdelas Skolskyttefrämjandets jetong i guld, silver samt brons. Placering
fyra till tio erhåller plakett i brons.

Lagtävlingar och vandringspriser
Segrande skola får inteckning i vandringspris samt plakett monterad på träplatta.
Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets plakett i guld, silver resp.
brons. Hederspriser utgår till lagmedlemmar i minst en fjärdedel av antal deltagande lag.
För att få inteckning i vandringspris krävs att minst 2 lag deltar i respektive lagtävling.
Lagresultat i banskjutning baseras på grundomgång och i fältskjutning räknas alla sex
skjutstationer.

Lagtävlingar och lagsammansättning
B1:
B2:
K1:
K2:
GF1:
GF2:
KF1:
KF2:

Tvåmannalag ur GL17
Tvåmannalag ur GL15
Tvåmannalag ur KL17
Tvåmannalag ur KL15
Tvåmannalag ur GF17
Tvåmannalag ur GF15
Tvåmannalag ur KF17
Tvåmannalag ur KF15

Lagen består av två föranmälda skyttar från samma skola och skjutklass. En reserv får
föranmälas. Skolan äger rätt att ställa upp med obegränsat antal lag. Elev vid skyttegymnasium
får inte delta i lagtävling.

Banskjutning korthåll
Korthåll liggande med stöd för klass KL15 och utan stöd för KL17
Grundomgång
Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, därefter 20 skott liggande under en tid av
16 minuter. Efter provskotten får endast rätt antal tävlingsskott finnas tillgängliga för skytten.

Final Banskjutning Korthåll (en per klass)
Till final går de 18 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt skyttar med
samma poäng som 15:e skytt, dock max 18 st. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens
Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter,
därefter 5 skott liggande under en tid av 4 minuter, följt av 5 enkelskott liggande under en tid
av 30 sekunder per skott. Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

Banskjutning gevär 6,5
Gevär 6,5 (300m) liggande med stöd för klass GL15 och utan stöd för klass GL17.
Grundomgång
5 provskott under en tid av 3 minuter, därefter 4 femskottserier under en tid av 2,5 minuter per
serie.
Final Banskjutning gevär 6,5 (en final per klass)
Till final går de 15 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass. Särskiljning sker
enligt Gevärssektionen Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. 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. Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

Skjutordning för finaler Banskjutning korthåll och gevär 6,5
Gevär 6,5 skjuter sina finaler före finalerna på korthåll.

Fältskytte gevär 6,5
Fältskytte för klass GF15 (stöd får användas) och GF17.
Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex skjutstationer. Skjutställningen är liggande på
samtliga stationer. Mål och avstånd är kända (tillkännages i samband med starttider) samt på
hemsidan. Sex skott per station. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt
Skytte 2011/2012. Ledarhjälp är tillåten 1 minut vid haltpålen (målet synligt). Ledare får inte
följa med till skjutplatsen.

Fältskytte korthåll
Fältskytte för klass KF15 (stöd får användas) och KF17.
Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex skjutstationer. Skjutställningen är liggande på
samtliga stationer. Sex skott per station. Skjutavstånden kommer inte att vara längre än de i
regelboken angivna maximala avstånden. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens Regelbok
Nationellt Skytte 2011/2012. Ledare får stanna vid en första haltpåle. Skyttarna fortsätter fram
till en andra haltpåle, där de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet (t.ex.
figur C7 mellan 45 och 60m). Skyttarna ges tid att justera sikten.

