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Skånes skyttesportförbund inbjuder till Sydsvenskt 

mästerskap i fältskjutning gevär och Distriktsmästerskap 

samt Kretsmästerskap 2023-03-12. 
 

ARRANGÖR Malmö-Ystad skyttekrets. 
 

TÄVLINGSLEDARE Rikard Henrysson, 0722-27 11 12. 

BANLÄGGARE Bengt Hansson, 0705-28 81 43. 
 

ANMÄLNINGSPLATS Öved-Östrabys skjutbana, Harald Hildetandsväg 136, 275 95 Sjöbo. 

Telefon tävlingsdagen till sekretariatet 0734-44 33 25. 
 

TÄVLINGENS  SSM för skyttar tillhörande Skånes, Hallands, Smålands och Blekinge 

OMFATTNING skyttesportförbund. 

Seniormästerskap för skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt  

 klass GF Elits program. 

Veteranmästerskap för skyttar, oavsett klass, som under året fyller 

lägst 55 år.  

Lägremästerskap för skyttar tillhörande klasserna GF 13-15, 1 och 2. 

Kikarmästerskap Skyttar som skjuter i GF Ki 

 

Förbundslag 5 bästa skyttarnas resultat räknas oavsett klass (ej GF Ki) 

Föreningslag 3 bästa skyttarnas resultat räknas oavsett klass (ej GF Ki) 

 

Mästerskapen och lagtävlingarna omfattar 6 stationer och här utdelas 

 medaljer i guld, silver och brons. 

 

Klassvis tävling enligt regelboken.  

Klassvisa tävlingen räknas på de fem första målen. Pengapriser utdelas 

klassvis. 

 

DM för skyttar tillhörande Skånes skyttesportförbund 

Mästerskap och klassvis samma indelning som ovan. 

Föreningslagtävlingen, gäller för både gevär och kikare, får omfatta 

obegränsat antal föranmälda tremannalag(ej blandat med GF Ki). De 5 

första stationerna räknas. 

 

GENOMFÖRANDE Upprop vid Öved-Östrabys skjutbana, därefter förflyttar sig patrullen 

  med egna fordon till Övedskloster. 

GF 3, 4, E, 55 samma program - 1 mål knästående. Övriga klasser enbart 

liggande. Skjuttider enligt regelboken. GF 13-15 får använda medfört 

stöd. 

Ingen särskjutning kommer att ske i mästerskapet om guldmedaljerna, 

utan särskiljning görs enligt Regelboken nationellt skytte. 
 

MEDALJER/PRISER Prisutdelning med medaljutdelning direkt efter skjutningen, hederspriser 

skickas ut i efterhand. 
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FÖRANMÄLAN Göres på bifogad anmälningslista och insändes till:  

Kjell-Åke Nordström, Hästskovägen 8, 274 60 Rydsgård. 

  Mail address: nordstrom.kjellake@gmail.com 

Tfn: 0734-44 33 25 

tillhanda SENAST  fredag 3 mars 

 

EFTERANMÄLAN Fram till 10.00 tävlingsdagen i mån av plats i befintliga skjutlag. 

 

AVGIFTER  Alla klasser  120:- 

  Efteranmälningsavgift 20:- 

  Föreningslag SSM 100:- 

   

Avgifterna insättes på Malmö-Ystad skyttekrets PG: 24 71 07-6 i 

samband med anmälan. 

  Märk talongen med ” egen förening +datum för tävlingen”. 

 

STARTLISTOR  Delges på SvSF:s tävlingskalender + mejl till deltagande föreningar. 

 

SERVERING Kommer att finnas vid anmälningsplatsen. 

 

 

 

Välkomna till Öved den 12 mars 2023 
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