Inbjudan

På uppdrag av
Svenska Skyttesportförbundets gevärssektion
inbjuder Stockholms Skyttesportförbund
till
Öppet – SM
Veteran‐SM
Junior – SM
Kikar – SM
och RM för veteraner
Gevär fält
2017‐10‐28 och 2017‐10‐29
OBS! Vintertid den 29 oktober.
På Livgardets skjutfält i Kungsängen

Fältskytte‐SM den sista helgen i oktober?
Vi hälsar er återigen välkomna till ett Fält‐SM arrangerat av Stockholms skyttesportförbund vi har
med kort varsel tagit på oss detta arrangemang och det innebär att upplägget kommer att bli
annorlunda. Vi kommer att genom föra SM och RM tävlingarna över två dagar lördagen den 28
oktober och söndagen den 29 oktober.
Tillhör du Stockholms skyttesportförbund så kommer du som skjuter även att få vara funktionär
minst en av dagarna för att vi ska kunna klara av detta tillsammans inom förbundet.

Kanske inte bara skytte? Stockholms län erbjuder många alternativ och det är upp till er som inte
bara vill skjuta Fält SM 2017. Utbudet är enormt av sevärdheter, evenemang, natur. Det finns
museer och andra kulturevenemang för alla smaker. Kanske en mord‐ eller stadsvandring i Gamla
Stan? Så det är bara att sätta igång att googla. Men var ute i god tid, populära aktiviteter, teatrar
och shower blir snabbt fullsatta.
Sedan finns ju möjligheten att bara röra sig runt, se på staden eller shoppa i något av de stora
shoppingcentren runt om i Stockholms län.

Ett alternativ är att lämna staden och besöka naturen. I Stockholms län finns allt från storstad och
den urbana livsmiljön till glesaste glesbygd och naturnära upplevelser. Stockholms Skärgård är
bland det vackraste i världen med sina 30 000 öar. Det är inte så långt heller till ett antal slott och
herresäten i länet. Drottningholms slott, Rosersberg slott, anrika Sigtuna med sin småskaliga
bebyggelse är värt ett besök. Men tappa nu inte bort tiden.
Lördagen eller söndagen ska du tillbringa på Livgardets skjutfält i Kungsängen!
Det är Fältskytte‐SM.

Välkomna till Stockholm och Fält SM 2017 – Nu kör vi!

Tävlingsledning:

Tävlingsledare Johan Berken
Bitr. tävlingsledare Ulf Ingmansson
Tävlingssekreterare Klas Gustafsson
Tävlingskassör Inger Blockmar
Banläggare Åke Arbrink
SvSFs representant Stefan Jakobsson

Tävlingscentrum:

Lägret Tillfället, Kungsängen i Upplands Bro kommun. E18 avfart 150 mot
Livgardet. Sedan vägvisning. Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon)
59.538202, 17.736354

Hemsida:

http://stockholm.skyttesport.se/gevar/FaltSM2017

Program:

Öppet SM/Veteran‐SM/Kikar‐SM/Junior‐SM i fältskytte gevär, individuellt
och lag. Veteran‐RM individuellt.
Tävlingen omfattar åtta stationer för samtliga deltagare, ingen
inskjutningsstation
Öppet SM, Veteran‐SM och JSM‐klasser skjuter i liggande och knästående
skjutställning och genomförs den 28/10.
Kikar‐SM och Veteran‐RM skjuter enbart i liggande skjutställning och
genomförs den 29/10.
Veteran‐SM, Veteran‐RM och JSM har genomgående längre skjuttider än
övriga klasser.
Skytt får endast delta i en SM/RM tävling.

Regelverk:

Tävlingarna genomförs enligt Regelbok Nationellt Skytte (Utgåva 2017‐09‐
01).
All användning av mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är
förbjuden under tävling. Obs detta gäller även åskådare/medföljande!
För kikarklassen tillåts endast vapen med max kaliber 7,62 och minsta
avtryckarvikt 1,0 kg. Rekylbroms tillåts ej.

Jury:

Anslås tävlingsdagen

Individuella
tävlingar:

Öppet SM: Alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2004
Veteran‐SM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1962 och tidigare
Junior‐SM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1997–2004
Kikar‐SM: Alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2004
Veteran‐RM: Alla skyttar anslutna till SvSF födda 1962 och tidigare

Förbundslag:

Öppet SM: Ett lag/förbund. 5 skyttar ingår, alla räknas
Veteran‐SM: Ett lag/förbund. 5 skyttar ingår, alla räknas
Junior‐SM: Ett lag/förbund. 3 skyttar ingår, alla räknas
Kikarklass: Ett lag/förbund, 5 skyttar ingår, alla räknas (ej SM‐status)
Skytt kan endast delta i förbundslag i det mästerskap som den tävlar i
individuellt. RM‐skytt kan ej ingå i förbundslag.

Föreningslag:

Öppet SM, Kikar‐SM, Junior‐SM och Veteran‐SM (Vet‐SM ej SM‐status)
Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag i respektive klass.
Skytt kan endast delta i föreningslag i det mästerskap som den tävlar i

individuellt. OBS! RM‐klass kan ej ingå i föreningslag
Anmälan:

Förening anmäler sina skyttar och föreningslag senast 10 oktober.
Förbund anmäler Förbundslag senast den 22 oktober. Anmälan sändes till:
SM fält 2017. Klas Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74 JÄRFÄLLA.
E‐post: klasg02@gmail.com
Tävlingslicens 2017 krävs för deltagande. Efteranmälan kan göras i mån av
plats.

Patrullistor:

Patrullistor med starttider publiceras på tävlingarnas hemsida
http://stockholm.skyttesport.se/gevar/FaltSM2017 senast 13 oktober.

Avgifter:

Öppet SM:

Individuellt
Förbundslag
Föreningslag, öppen

350 kr
400 kr
200 kr

Veteran‐SM:

Individuellt
Förbundslag
Föreningslag, vet (Ej SM status)

350 kr
400 kr
200 kr

Kikar‐SM:

Individuellt
Förbundslag(Ej SM status)
Föreningslag

350 kr
400 kr
200 kr

JSM:

Individuellt
Förbundslag
Föreningslag

200 kr
200 kr
100 kr

RM veteraner:

Individuellt

300 kr

Avgifterna sätts in i samband med anmälan på Stockholms Skytte‐
sportförbund PG 25 56 39‐7. Obs! ange ”Fält‐SM” och ”Förenings‐namn”
för anmälan samt för anmälan av Förbundslag ange ”Förbundsnamn”.
Bilfältskjutning:

Tävlingen genomförs som bilfältskjutning. Tidhållning och parkering vid
skjutstationerna kräver samåkning. Ange samåkande skyttar vid anmälan.
Skyttar kvarstannar i bilar vid stationen tills tecken ges. Obs! Ingen
”fikapaus” längs vägen.

Vapenkontroll:

Samtliga deltagare skall uppvisa sina vapen för godkännande vid
vapenkontroll före start. Vapenkontroll öppen vid Tävlings‐centrum
fredag 27 oktober kl. 17:00 – 19:00, lördag 28 oktober och söndag 29
oktober från 1 timme innan första start. Vapenkontroll sker också före och
efter eventuell särskjutning för särskjutande skyttar.

Prisutdelning:

Prisutdelning sker på Tävlingscentrum vid Tillfället snarast möjligt efter att
respektive tävlingsdag avslutats med undantag för JSM vars prisutdelning
sker så snart JSM avgjorts.
Öppet SM/Veteran‐SM/Kikar‐SM/JSM mästerskapsmedaljer utdelas enligt
SvSFs gevärssektions bestämmelser

RM medaljer utdelas enligt SvSFs gevärssektions bestämmelser
Lagerkransar utdelas till respektive individuell mästare
Hederspriser utdelas i respektive mästerskap till ca ¼ av deltagarna
Särskjutning:

Sker enligt regelboken.

Information:

Informationen vid Tävlingscentrum är öppen under fredag den 27 oktober
kl. 17:00 – 19:00, lördag och söndag en timme före första start och till
sista patrullen startat. Här hämtas dekaler och senaste informationen.
Utdelas föreningsvis.

Inskjutning:

Möjlighet kommer att finnas till inskjutning på 300 meter mot C30 på
Stålboda skyttecenter bana A. Självbetjäning och den är öppen kl 14‐17
under fredag den 27 oktober och lördagen den 28 oktober.

Möte:

Gevärssektionen Mikael Svensson och Stefan Jakobsson kommer att finns
på Tillfället kl. 17‐19 fredagen 27 oktober för att diskutera / svara på de
frågor vi kan / ta med oss vissa frågor vidare / mm.

Servering:

På Tävlingscentrum finns caféteria med varmkorv, smörgåsar mm

Upplysningar:

Tävlingsledare, Johan Berken, 070‐46 33522 (allmänna frågor)
Tävlingssekreterare, Klas Gustafsson, 076‐213 82 32 (frågor kring
anmälan)

Husbil/husvagn:

Uppställningsplats finns vid tävlingscentrum natten mellan fredag, lördag
och söndag. Ingen el, wc eller dusch.

Boende tips:

Vi samarbetar med Scandic Järva Krog och Upplands Väsby som erbjuder
boende till rabatt mejla eller ring för respektive hotell för att boka rum
och uppge kod ”SM‐SKYTTE”.
Järva Krog 08‐51734514 eller Meeting.jarvakrog@scandichotels.com
Upplands Väsby 08‐51735500 eller
Meeting.upplandsvasby@scandichotels.com
I övrigt hänvisas till förekommande söksidor för boende.

VÄLKOMNA!

Sponsorer och samarbetspartners SM Fält 2017

Skyttetjanst.se Tel: 0176–208280

Södermanlands
Skyttesportförbund

Järva Krog och Upplands Väsby

Livgardet

