
INBJUDAN 

FÄLT SM GEVÄR I ÖSTHAMMAR 

SÖNDAG 27 MARS 2022. 

 

Tävlingscentrum: Norrskedika idrottsplats 

   (5 km norr om Östhammar intill Rv 76) 

 
Tävlingarna genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. 

 

Tävlingsklasser: Kikarklass, senior, Junior,veteran och Riksmäst i ligg. 

 

SM öppen klass för alla födda senast 2009. 

SM veteraner för alla skyttar födda 1967 och tidigare. 

SM Kikarklass för alla skyttar födda senast 2009. Endast vapen med max kal 

7,62/30-06/.308 tillåts. 

SM för juniorer födda 2002-2009. 

RM veteraner födda 1967 och tidigare. 

 

SM klasserna skjuter liggande och knästående skjutställning. 

SM Kikarklass och RM veteraner enbart i liggande skjutställning. 

 

SM Öppen klass och kikarklass har korta skjuttider. 

 

Lagtävling Förbundslag: 

SM Förbundslag/veteranklass ett lag/förbund 7 skyttar max 3 veteranskyttar och 

5 bästa resultaten räknas. 

SM förbundslag Juniorer: 

3 skyttar alla resultat räknas. 

RM förbundslag kikarklass: 

Ett lag/förbund 5 skyttar alla räknas. 

RM veteraner saknar saknar lagtävling. 

 

Lagtäving förening: 

SM föreningslag öppen klass/SM veteranklass får anmäla obegränsat antal lag. 

Tvåmannalag dock max en från veteranklassen. 

SM föreningslag juniorer får anmäla obegränsat antal två mannalag. 

Som deltar i SM juniorklassen. 

RM föreningslag kikarklass Får anmäla obegränsat antal tvåmannalag. 

o.b.s skyttar kan endast ingå i ett lag. 

RM veteraner saknar föreningslagtävling Vapenkontroll: 

Samtliga skyttar skall få sina vapen godkända på vapenkontrollen före start. 



Vapenkontroll sker vid tävlingscentrum Lördag kl  17-19 samt söndag 

Från kl 7 -sista upprop. Stefan Sahlen 072 7442388 o L-G Lundqvist. 

 

Prisutdelning sker efter tävlingens slut. 

Medaljer delas ut efter enligt SVSF bestämmelser. 

Hederspriser efter arrangören bestämmelser. 

 

Inbjudan finns på tävlingskalendern. 

 

Anmälan: 

Görs föreningsvis via anmälningsblanketten senast 3 mars till 

tävlingssekreteraren. 

 

Patrull och uppropstider publiceras på hemsidan Upplands skyttesportförbund 

senast 21 mars. 

 

Avgifter: 

SM öppen/veteran/ kikare/RM veteran   400 kr. 

SM Juniorer  200 kr. 

Förbundslag 300 kr och föreningslag 200 kr. 

 

Avgifterna sätts in i samband med anmälan på Pg 233742-6 

Viktigt!! Märk talongen: ” SM  resp. skf” . 

 

Tävlingsjury: anslås tävlingsdagen. 

 

Tävlingledare:  Börje Nilsson 076 8156100. 

Tävlingssekreterare:  Johan Eriksson  070 5835007. 

Tävlingskassör  :  Bo Eriksson   070 7559659 

 

Servering med en lättlunch. 

Tänk på corona avstånd. 

 

Boende finns:  Gimo herrgårdshotell       

        Johanssons gårdshotell   Östhammar 070 3618807 

        Norrskedika hotell          Norrskedika  

        Samt övernattningsrum på flera mindre boende i Öregrund. 

  

VÄLKOMNA TILL FÄLT SM I Östhammar hälsar: 

Östhammars skf med närliggande föreningar. 


