
 

 

 

 I N B J U D A N  
T I L L  

Sydsvenska Mästerskapen, SSM, i Gevärsskytte  

Söndagen den 5 juli 2020  

 
Sölvesborgs Skytteförening inbjuder härmed på uppdrag av Blekinge 

Skyttesportförbund skyttar från Halland, Skåne, Småland och Blekinges 

Skyttesportförbund till SSM banskjutning gevär 6,5 Söndagen den 5 juli 2020.  

 

Tävlingsplats: Sölvesborg Skytteförenings bana i Ynde 

 

Omfattning: Klassvis tävling i banskjutning ställning och liggande.  

I bana ställningar tävlar skyttar ur G 13-15 – G2 i en gemensam klass benämnd ”G 

Övriga”. Skyttar kan endast deltaga i en mästerskapsfinal i resp. disciplin.  

Vid lågt deltagande kan klasser slås samman. 

Kikarskyttar delar endast i grundomgång och inte i någon lagtävling eller mästerskap. 

 

Mästerskapsklasser - ställningar  
Veteran: Klasserna G 55, 65 och äldre 

Senior: Klasserna G 3, 4, Elit samt G Övriga  

Junior: Skyttar som under tävlingsåret fyller högst 20 år oavsett klass och tävlar enligt klass G Elit 

program.  

 

Mästerskapsklasser – liggande  
Veteran: Klasserna G 55, 65 och äldre  

Senior: Klasserna G 1 – Elit  

Junior: Skyttar som under tävlingsåret fyller högst 20 år oavsett klass. 

  

Alternativa mästerskapsprogram enligt skytteregelboken i såväl ställning som liggande.  

 

Lagtävling: Förbundslag: Ingen föranmälan. De 5 bästa resultaten oavsett  

klass i resp. disciplin.  

Förbundslagtävlan juniorer: Resultatet för de 3 bästa  

skyttarna som fyller högst 20 år under tävlingsåret räknas.  

Föreningslag: De tre bästa skyttarnas resultat oavsett klass räknas.  

I samtliga lagtävlingar räknas grundomgångens resultat  

 

Tävlingarna genomförs på akustiska tavlor med 10 banor och i grundomgången 

deltar samtliga skyttar. Till final går de 10 bästa skyttarna i varje mästerskapsklass. 

Detta med hänsyn till bankapacitet. 

 

 

 

 



 

 

  

Priser: Hederspriser efter grundomgångens resultat  

I mästerskapen utdelas Blekinge Skyttesportförbunds medaljer Med guld, silver, 

brons per disciplin och mästerskapsklass. För utdelning av individuella medaljer 

krävs minst 3 deltagare från 2 föreningar eller minst 5 deltagare från 1 förening. För 

utdelning av lagmedaljer krävs minst 3 deltagande lag oberoende av antal föreningar.  

 

Anmälan: Med licensnr., födelseår och klass + mästerskapsklass  

Senast den 26 juni till :  
Sölvesborg Skf  

Patrik Andersson 

E-post: patrik.a@martenssonconsulting.se  

Mobil: +46 703 87 27 04 

Tävlingsorg.:  

Tävlingsledare: Henrik Nyberg 

Tävlingssekreterare: Patrik Andersson 

Juryordförande: Bengt Hansson  

Varje förbund skall i övrigt utse en representant i juryn.  

Frågor: Angående anmälan och tävlingarnas genomförande hänvisas till  

Tävlingssekreteraren enligt ovan.  

Avgifter: Klass 13-15 och 17 100:-, övriga 150:-/disciplin. Efteranm. + 50:-  

i mån av plats. Förbundslag ingen avg. Föreningslag 100:-  

Avgifterna sätts in på bankgiro 396-0432 i samband med anmälan 

Servering: Enklare servering kommer att anordnas. 

  

Välkomna till Sölvesborg och årets SSM!  

Blekinge skyttesportförbund 

 

 

OBS! 
Blekinge skyttesportdistrikt har bestämt att genomföra SSM 2020 gevär bana med vissa 

restriktioner se nedan. 

Vi kommer till att skjuta en mästerskapsklass i taget så antalet människor inte blir mer än vad 

rekommendationerna säger, 

alla skyttar har ett egenansvar att se till så att rekommendationerna följs. 

 

Skjutlagen och tider kommer till att läggas så att de olika åldersgrupperna kommer till att ha så lite 

kontakt med var andra som möjligt. 

Trolig skjut ordning kommer till att se ut så här beroende på antalet deltagare i de olika klasserna. 

  

Veteraner ligg/ställning + finaler.  

Kikare klass liggande och juniorer ligg/ställning + finaler. 

Seniorer ligg/ställning + finaler. 

  

Hoppas att vi ses i Sölvesborg den 5 juli 

 



 

 

Anmälningslista SSM banskjutning 5/7 2020  

 
Från_________________________________________________skf/gille  

Tillhörande___________________________________________skyttesportförbund  

Föreningsadr._________________________________________________________  

E-post_______________________________________________________________ 

Telefon______________________________________________________________ 

  

____________________________________________________________________ 

Namn Klass Ligg. Lag Ställn. Klass Lag V-skytt Licensnr.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

  
Anmälningsavg.  St ____ a 150:-_________Kr  

St_____a 100:-_________Kr  

Föreningslag   St_____a 100:-_________Kr  

Summa kr ____________  

 

 

Anmälningen skickas till: 

Patrik Andersson 

E-post: patrik.a@martenssonconsulting.se  

Mobil: +46 703 87 27 04 

 

 

Avgifterna sätts in på bankgiro 396-0432 i samband med anmälan 
 

 
 


