
INBJUDAN TILL 

FÄLTSKYTTE-SM 2023 
 

 

Tävlingsdag: Söndagen den 16 april 2023. 

 

Tävlingscentrum: Eggvena Bygdegård. (Mellan Herrljunga och Vårgårda.) 

 

Hemsida: www.skyttesport.se/vaestergoetlands-skyttesportfoerbund/ 

 

Anmälan: Görs föreningsvis via blankett som finns på hemsidan alternativt IndTA 

(Tävlingskalendern) senast lördagen den 25 mars. Några dagar därefter läggs 

förbundslistor ut på anmälda skyttar per SM/RM-klass på hemsidan.  

Förbunds(distriktslag) anmäls per mejl till  vssf.gevar@gmail.com senast den 

9:e april.  

 

Efteranmälan mot 100 kr i förhöjd avgift, om det finns plats i patrullerna. 

 

O.B.S Anmälningsblankett laddas ned från hemsidan. 

(Gick inte ladda upp hör) 
 

GDPR: Genom att anmäla sig till tävlingen accepteras att bilder, namn, förening, 

idrotts-ID o resultat publiceras på diverse digitala plattformar. 

 

Patrullistor: Patrullistor med starttider publiceras på hemsidan samt IndTa den 9 mars. 

 

Program: SM/RM i fältskytte gevär, individuellt och lag.  

Tävlingarna genomförs enligt regelboken för nationellt skytte.  

För SM kikarklassen tillåts endast vapen med kaliber högst 7,62/30-06/.308 

eller motsvarande. Minsta avtryckarvikt kikarklassvapen är 1,0 kg och de får 

ej vara försedda med rekylbroms.  

 

Tävlingarna omfattar 8 stationer för samtliga deltagare, ingen 

inskjutningsstation. 

SM-klasserna skjuter liggande och knästående skjutställning.  

RM-veteraner och SM kikarklass skjuter enbart i liggande skjutställning.  

SM öppen klass och SM kikarklass har korta skjuttider, övriga långa 

skjuttider.  

Särskjutning/Särskiljning enligt skytteregelboken. 

 

Rent spel: All användning av mobiltelefon eller annan elektronisk utrustning är 

förbjuden under tävling. OBS detta gäller även åskådare/medföljande. 

Tex inte tillåtet att under tävlingen följa tidigare patrullers resultat via 

Facebook o dylikt. 

 

Dopingkontroll kan komma att utföras av Riksidrottsförbundet. 

 

Bana/Patrullstig: Tävlingen genomförs som bilfältskjutning, tidhållning och parkering vid 

skjutstationer kräver samåkning i så få bilar som möjligt. Det är Ej möjligt att 

köra runt slinga i husbil. 
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Individuell 

tävling: 

SM Öppen klass för alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2010. 

SM Veteraner för alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1968 och 

tidigare.  

SM Juniorer för alla skyttar anslutna till SvSF och födda 2003-2010. 

SM Kikarklass för alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast 2010.  

RM Veteraner för alla skyttar anslutna till SvSF och födda 1968 och 

tidigare. 

Lagtävling 

Förbundslag : 

SM Förbundslag: 7 skyttar från Öppen klass samt SM veteraner får 

föranmälas, max 3 veteraner. De 5 bästa räknas.  

SM Förbundslag Juniorer: 3 skyttar alla räknas.  

Förbundslag Kikarklass: 5 skyttar, alla räknas. Tilldelas Västergötlands 

mästerskapsmedalj. 

Förbundslag Veteraner RM klass: 5 skyttar från klass RM veteran, alla 

räknas. Tilldelas Västergötlands mästerskapsmedalj. 

 

Max ett lag per tävling o förbund(distrikt) 

 

Lagtävling 

Föreningslag: 

SM Föreningslag: 2 skyttar från Öppen klass samt SM veteraner får 

föranmälas, max 1 veteran.  

SM Föreningslag Juniorer: 2 skyttar.  

Föreningslag Kikarklass: 2 skyttar. Tilldelas Västergötlands 

mästerskapsmedalj. 

Föreningslag Veteraner RM klass: 2 skyttar från klass RM veteran. 

Tilldelas Västergötlands mästerskapsmedalj. 

 

Observera att skytt bara kan ingå i ett föreningslag.  

Förening kan anmäla obegränsat antal lag.  

 

Tävlingslicens: Innehav av tävlingslicens är obligatoriskt, oavsett ålder. Skall vara löst och 

registrerad i IndTA innan anmälan göras. 

 

Vapenkontroll: Samtliga deltagande skyttar skall få sina vapen godkända på vapenkontrollen 

före start.  

Vapenkontroll sker vid tävlingscentrum lördagen den 15 april 16:00 - 18:00 

samt söndagen den 16 april från 07:00 fram till att skytten startar. 

Säkerhetspropp skall användas vid vapenkontrollen och under hela 

tävlingens genomförande. Vi påminner om vapenlagens bestämmelser 

angående förvaring och tillsyn. 

 

Inskjutning: På lördagen erbjuds inskjutning på skjutbanan i Essunga. Se hemsidan för 

tider och vägbeskrivning. 

 

Prisutdelning: Prisceremoni sker på tävlingscentrum, snarast möjligt efter genomförd 

tävling.  

Mästerskapsmedaljer/-plaketter delas ut enligt SvSF:s bestämmelser. 

Hederspriser enligt arrangörens bestämmelse. 

 

Tävlingsjury: Anslås tävlingsdagen. 

  

  



Avgifter: Individuellt; Juniorer 200:-.  Övriga 400:- 

Föreningslag; 200:- 

Förbundslag; 400:- 

 

Avgifterna sätts in i samband med anmälan (OBS en inbetalning per 

förening) på Varatraktens skyttekrets, bankgiro 5967-5017 alternativt 
swish 123 302 7307.  

Viktigt att ni märker inbetalningen med anmälan-SM och föreningens 

namn! 

Obetald avgift, ingen start. 

 

Tävlingsledning: Tävlingsledare: Hans Bahrenfuss             070 522 3412 

Kassör: Jonny Karlsson.                           073 406 3800 

Sekretariat/Upprop: Mikael Svensson.     070 815 5336 

Banläggare: Lars Johansson, Anders Assmundsgård, Lars-Åke Andersson 

 
Servering: Finns på tävlingscentrum. Se mer information på hemsidan. 

Lunch finns att förbeställa det blir Jambalaya med bröd sallad och dryck..  

Serveras mellan 11:00 fram till 16-tiden eller när alla patruller är tillbaka 

igen. 

Lunchen kostar 100:-/portion. Beställs och betalas föreningsvis via 

anmälningsblanketten. Lunch till medföljande beställs genom att skriva den 

medföljandes namn på anmälningslistan. Blir inga kuponger, utan 

serveringen kommer ha en namnlista. 

 

Boende: Se mer information på hemsidan.  

 

Vägbeskrivning: Adress. Eggvena Bygdegård 1. Herrljunga 

GPS:  WGS84 DD (LAT, LONG) 

58.08631, 12.89029 

GPS: WGS84 DMS (LAT, LONG) 

N 58° 5' 10.73", E 12° 53' 25.04" 

 

Upplysningar: Se tävlingsledning eller mejl vssf.gevar@gmail.com.  

 

Övrigt: För övrig information om vägbeskrivning, boende, sevärdheter, restauranger, 

startlistor, resultat m m hänvisas till hemsidan. 

 

 

 

Välkomna till ett Mästerskap där arrangören kommer göra allt för att ni skyttar som medverkar ska 

uppleva en rättvis tävling och trivas. 

 

Tävlingarnas motto: kamp, glädje och gemenskap 

Väl mött till Fältskytte-SM 2023 

 hälsar arrangörerna från:  

Barne Åsaka SKF,  Bäreberg SKF, 

Eggvena-Bråttensby SKF och Essunga SKF 
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