Nationellt SM 300 m
Seniorer & Veteraner
gevär 6,5
18 – 19 augusti 2012

Mariestad & Skövde skyttegillen

Välkommen till Skövde
Skövde SKG och Mariestad SKG har fått förtroendet att arrangera ett svenskt mästerskap, denna gång
banskytte gevär 6,5. Tävlingarna genomförs på Skövde skyttecenter i Skövde kommun den 18 – 19 augusti. Vår
förhoppning är att det, tack vare er, ska bli spännande, rättvisa och utslagsgivande tävlingar i dagarna två.
För er som inte har möjlighet att delta, eller vara på plats, går tävlingarna att följa i realtid på webben via–
http://www.rskytte.se/

I Skövde händer det mycket, både stort och smått. Här andas vi framtidsoptimism och utveckling. Vi är en
storstad i miniatyr, här hittar du storstadens utbud och småstadens närhet. Här i kommunen bor drygt 50 000
invånare och vi är det naturliga navet i regionen kring Skaraborg genom goda utbildningsmöjligheter, ett
expansivt näringsliv och hög livskvalitet med närhet till både natur och kultur. Det gör Skövde till en plats där
du både kan lyckas och känna lycka. I Skövde skapar vi plats för livet, för idéer, för dig och för fler. Med
attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Vi sammanfattar det med
att Skövde tar dig både närmare och vidare, på samma gång. Men framför allt för att vi ger människor
möjligheten att skapa sin egen framtid. Skövderegionen ska vara känd i landet som en välkomnande och
växande region där människor möts, verkar och mår bra.
Skövde är en garnisonsstad med en lång och spännande militär historia, drygt 100 år tillbaka i tiden. Den
militära verksamheten utvecklas och betyder mycket för Skövde.
Visste du att flera kända personer har sina rötter i Skövde, inte minst inom musikbranschen? Här bor och verkar
bl. a. Thomas G:son, Kalle Kindbom och Andreas Rickstrand, några av Sveriges mest meriterade producenter i
melodifestivalsammanhang. Jessica "Fame" Andersson, Robert Gustafsson och Lotta Bromé är andra exempel
på kändisar som är uppvuxna i Skövde.
Skövde är med sitt centrala läge en utmärkt utgångspunkt för besök i övriga Skaraborg. Inom en radie av fem
mil når du många av Västsveriges stora sevärdheter som Läckö slott, Karlsborgs fästning, Göta kanal och Skara
Sommarland.
Välkommen till Skövde!

Katarina Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
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INFORMATION
ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan individuellt och föreningslag görs föreningsvis på hemsida under fliken SM 2012.
Anmälan och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 15 juli
AVGIFTER:
Individuellt: 300 kronor per tävling
Förbundslag: 300 kronor per lag och tävling
Föreningslag: 250 kronor per lag och tävling
Individuell efteranmälan efter den 15 juli kan ske i mån av plats.
Inbetalning av förbundslag skall vara arrangören tillhanda senast den 10 augusti
Avgifterna skickas till Plusgiro 640211-9

Märk betalningen med SM2012 och distrikt/föreningens namn.
TÄVLINGSLICENS FÖR GEVÄR
Är obligatorisk för deltagande och skall uppges i anmälan.

VAPENKONTROLL TILLHANDAHÅLLS AV
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start.
Stickprovskontroll kan komma att genomföras.
Obligatorisk kontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske.
Vapenservice finns tillgänglig vid skjutbanan i anslutning till vapenkontrollen.

VAPENKONTROLL OCH INFORMATION
Fredag: 16:00 – 20:00
Lördag:
Från 06.30
Söndag:
Från 06:30

INSKJUTNING
Det finns inga möjligheter till inskjutning.

Karta till Skövde skyttecenter.

Latitud, Longitud: 58.34797994921882, 13.869069814682006

SERVERING
Servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsdagarna. Lunch kommer att serveras lördag och söndag
11:00 – 14:00 kostnad 80 kr och förbeställs i samband med anmälan. Förbeställda lunchkuponger finns att
avhämta vid informationen.
Övrigt kommer det att finnas servering med smörgås, korv, kaffe mm.
Kamratfest!
På lördagskvällen har vi en kamratfest med mat och underhållning. Pris för denna fest är 150 kr. Underhållare
blir Peder Sveder som spelar covers och berättar historier.
Grillad fläskytterfilé med bearnaisesås och råstekt potatis.

STARTLISTOR OCH RESULTAT
Deltagarförteckning kommer att publiceras from den 7 augusti på http://www.rskytte.se/ efter anmälan kommit
arrangören tillhanda.
Skjutlagslistorna publiceras den 15 augusti. Det kommer att vara möjligt att följa tävlingen, skott för skott samt
se resultat via hemsidan http://www.rskytte.se/ i samband med tävlingarna.
Fullständiga resultatlistor kommer att publiceras efter varje tävling.
INFORMATION OCH FÖRFRÅGNINGAR
Hemsida:
http://www.rskytte.se/
E-post:
ingemar@sisu.o.se
Telefon:
Ingemar Gustafsson 010 – 476 41 40
Tävlingsdagar
Ingemar Gustafsson 010 – 476 41 40

FÖRSLAG PÅ BOENDE
Billingens stugby & camping Skövde
0500-47 16 33
info@billingensstugby.se
http://www.billingensstugby.se/
Skara sommarland camping
010 - 708 70 00
info@sommarland.se
http://www.sommarland.se/
Ekuddens Camping Mariestad
0501 – 106 37
http://www.ekuddenscamping.se
Enkel camping finns på Lövsjötorps skyttecenter, ingen el, toaletter i skyttepaviljong.

Hotell
First Hotell Billingehus
Alphyddevägen Billingehus
541 33 SKÖVDE
0500 - 445 700

Hotell Prisma
Ekedalsgatan 2
541 37 SKÖVDE
0500-48 80 00

Tävlingsschema lördag 18/8
SVENSKT VETERANMÄSTERSKAP – GEVÄR Ställningar
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år och skjuter mästerskaps -program enligt regelboken.
Veteranskytt kan endast medverka i ett mästerskap. Final avgörs med de 30 bästa skyttarna varav 16 – 30
skjuter först följt av skyttarna på plats 1 till 15 i grundomgången.
SVENSKT MÄSTERSKAP – GEVÄR STÄLLNINGAR
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter mästerskapsprogram enligt regelboken.
Direkt efter veteranfinal startar seniorfinal. Final avgörs med de 30 bästa skyttarna varav 16 – 30 skjuter först
följt av skyttarna på plats 1 till 15 i grundomgången
FÖRBUNDSLAGTÄVLING VETERANER
Föranmält lag bestående av 7 skyttar varav de 5 högsta resultaten räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.
FÖRBUNDSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av 7 skyttar varav de 5 högsta 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.
FÖRENINGSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av 3 skyttar där alla resultat 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 Gevärssektions
alternativa skjutprogram, 2 liggande serier, 1 knäserie samt 1 ståserie. Följt av final som skjuts 3x5, 1 liggserie,
1 knäserie samt 5 ståskott som skjuts skott för de 30 bästa
I finalen deltar de 30 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av deltagarna i aktuell klass. Det
blir två finalomgångar A och B final då banans kapacitet endast tar 15 skyttar.
Vid stort antal deltagare (över 240 starter) flyttas veteran tävlingen till Militär bana B på Lövsjötorp. Då
kommer endast seniortävlingen redovisas på nätet live.

Tävlingsschema söndag 19/8
SVENSKT MÄSTERSKAP – GEVÄR LIGGANDE
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år och skjuter mästerskapsprogram enligt regelboken.
Final avgörs med de 30 bästa skyttarna varav 16 – 30 skjuter först följt av skyttarna på plats 1 till 15 i
grundomgången
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. Final avgörs med de 30 bästa skyttarna varav 16 – 30
skjuter först följt av skyttarna på plats 1 till 15 i grundomgången
FÖRBUNDSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av 7 skyttar varav de 5 högsta 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 7 skyttar varav de 5 högsta resultaten räknas som lagresultat.
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag.
FÖRENINGSLAGTÄVLING
Föranmält lag bestående av 3 skyttar där alla resultat 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 Gevärssektions
alternativa skjutprogram, 4 liggande serier följt av 3 liggande serier i finalen för de 30 bästa.
I finalen deltar de 30 bästa skyttarna från kvalificering dock max 50 % av deltagarna i aktuell klass. Det
blir två finalomgångar A och B final då banans kapacitet endast tar 15 skyttar.
Vid stort antal deltagare (över 240 starter) flyttas veteran tävlingen till Militär bana B på Lövsjötorp. Då
kommer endast seniortävlingen redovisas på nätet live.
.

