Inbjudan till Fältskytte
SM 2019.
Tävlingsdag:

Söndagen den 14 april 2019.

Samlingsplats:

Lundsberg bygdegård, Koppom.
Adress enligt hitta.se Lundsberg
Koordinater N 59º 46´ 19.68”, E 12º 9´40.81”

Anmälan:

Görs föreningsvis via anmälningsblankett senast lördagen
den 23 mars. Förbundslistor på anmälda skyttar läggs ut
efter några dagar på hemsidan
varmland.skyttesport.se/faltsmieda2019 Förbundslag
anmäls via e-mail till magnusson.lars@telia.com senast den
7 april.

Patrullistor:

Patrullistor med starttider publiceras på hemsidan 26/3.

Program:

SM/RM i fältskytte gevär, individuellt och lag. Tävlingen är
öppen för alla skyttar anslutna till SvSF och födda senast
2006.
Tävlingarna genomförs enligt regelboken för nationellt
skytte. För SM Kikarklassen tillåts endast vapen med kaliber
högt 7,62/30-06/.308 eller motsvarande. Minsta avtryckarvikt
i kikarklassen skall vara 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.
Isärskjutning sker endast om guldmedalj, vid silver eller
brons skiljer vi på innerträff, resultat från skjutstationerna
bakifrån (8-1).

Mobiltelefon:

All användning av mobiltelefon eller annan elektronisk
utrustning är förbjuden under tävling. OBS detta gäller även
åskådare/medföljande.

Bana/patrullstig:

Tävlingen genomförs som bilfältskjutning i civilterräng. Det
kommer att vara bull- och vätskepaus efter banan.

Individuell tävling:

SM Öppen klass för alla skyttar födda senast 2006.
SM Veteraner för alla skyttar födda 1964 och tidigare.
SM Juniorer för alla skyttar födda 1999-2006.
SM Kikarklass för alla skyttar födda senast 2006. Endast
vapen med maximal kaliber 7,62/30-06/.308 tillåts.
RM Veteraner för alla skyttar födda 1964 och tidigare.

Lagtävling förbundslag: SM Förbundslag Öppen/Veteran klass. Ett lag/förbund 7
skyttar varav max 3 veteranskyttar och 5 bästa resultaten
räknas.
SM Förbundslag Juniorer. Ett lag/förbund. 3 skyttar alla
räknas.
RM Förbundslag Kikarklass. Ett lag/förbund. 5 skyttar alla
räknas. Observera att skytt bara kan ingå i det lag som är
klasstillhörigheten, t ex SM Förbundslag Öppen klass kan
bara innehålla skyttar från klass SM Öppen klass. RMskyttar saknar förbundslagtävling.
Lagtävling förening:

SM Föreningslag Öppen klass / SM Veteranklass.
Förening får anmäla obegränsat antal tvåmannalag där
lagmedlemmarna valfritt får hämtas från SM Öppen klass
och SM Veteranklass dock max en ifrån Veteranklass.
SM Föreningslag Juniorer. Förening får anmäla
obegränsat antal tvåmannalag av skyttar som deltar i SMJuniorklass.
RM Föreningslag Kikarklass. Förening får anmäla
obegränsat antal tvåmannalag av skyttar som deltar i SMKikarklass.
Observera att skytt bara kan ingå i ett föreningslag.
RM-skyttar saknar föreningslagtävling.

Tävlingslicens:

Innehav av tävlingslicens är obligatoriskt.

Vapenkontroll:

Samtliga deltagande skyttar skall få sina vapen godkända på
Vapenkontrollen före start. Vapenkontroll sker vid
samlingsplatsen Lundsberg Lördag 13/4 klockan 18.00 –
20.00 samt Söndag 14/4 från 06.00 fram till att skytten
startar.
Säkerhetspropp skall användas vid vapenkontrollen och
under hela tävlingens genomförande.
Vi påminner om vapenlagens bestämmelser angående
förvaring och tillsyn.

Prisutdelning:

Prisutdelning sker på Lundsberg snarast möjligt efter
genomförd tävling.
Mästerskapsmedaljer delas ut enligt SvSF,
Gevärssektionens bestämmelser i SM Öppen klass, SM

Veteran klass, SM Junior klass och SM Kikarklass samt
därtill hörande förbundslag- och föreningslagtävlingar.
Mästerskapsmedaljer delas ut enligt SvSF, Gevärsektionens
och arrangörens bestämmelser i RM Veteranklass.
Hederspriser enligt arrangörens bestämmelser delas ut i
samtliga SM/RM klasser.
Avgifter:

SM Öppen klass
Individuellt 350 kr
SM Veteraner
Individuellt 350 kr
SM Öppen klass / SM Veteraner
Förbundslag 400 kr
Föreningslag 300 kr
SM Juniorer
Individuellt 200 kr
Förbundslag 200 kr
Föreningslag 100 kr
RM Veteraner
Individuellt 350 kr
SM Kikarklass
Individuellt 350 kr
Förbundslag 400 kr
Föreningslag 300 kr
Utländska gästskyttar betalar 350 kr.
Avgifterna sätts in i samband med anmälan på Fält SM 2019
bankgiro 5328-0988 Fält SM 2019.
Viktigt att ni märker med föreningens namn!

Tävlingsjury:

Anslås tävlingsdagen.

Tävlingsledare:

Lars Magnusson

Servering:

Det finns servering på Lundsberg.
Lunch att förbeställa i form av potatisgratäng, fläskkarré,
sallad, bröd och måltidsdryck ingår. Serveras mellan 11.00
fram till 16.00 tiden eller när alla patruller är tillbaka igen.

Boende:

Hotell i Charlottenberg - https://hotellcharlottenberg.se/
Bäddar Lundsberg https://www.visiteda.se/sv/bo/lundsbergs-bygdegard__311
Eda Golfbana - https://www.visiteda.se/sv/bo/noresundsvandrarhem__313
Visit Eda - https://www.visiteda.se/sv/bo__7

Upplysningar:

Lars Magnusson, magnusson.lars@telia.com 070-260 57 98
Per-Åke Olsson 070-649 89 59

Hemsidan:

varmland.skyttesport.se/faltsmieda2019

GDPR:

OBS! Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) började
gälla 2018-05-25 vilket innebär att den som anmäler sig till
denna tävling också godkänner att viss lagring av
personuppgifter kan komma att ske. Uppgifterna är endast
till för att kunna genomföra tävlingen samt att därefter
redovisa resultat.

Läs mer på https://www.datainspektionen.se

Välkomna till Fältskytte SM 2019!
hälsar föreningarna
Beted SKF
Eda SKG
Köla SKF
Skillingmark SKG
Åmotfors SKF

Karta med pilar som visar hur ni kör beroende på ifrån vilket håll ni anländer.

