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Gevär 6,5 
liggande och ställningar 

Seniorer 



 

Ibis Hotell Västerås erbjuder boende för dig i samband med 
Svenska Mästerskapen i gevär 8-10 September 2006. 
 
SM priser: (priserna är inte per person utan för rummet).  
Enkelrum –  510 kr inkl. frukost. 
Dubbelrum – 575 kr inkl. frukost. 
Trebädds rum – 724 kr inkl. frukost. 
 

Information om Ibis Hotel Västerås
* Fri parkering 
* Hotellet är öppet och bemannat 24 h/dygn. Frukost serveras mellan 06.30 
 och 11.00 på helger och 06.30 till 10.00 på vardagar. 
* För de som vill äta tidigare eller senare så serveras en liten frukost mellan 
 04.00 och 06.30 samt 10.00 till 12.00. 
* Vi har en 24 h snackmeny och middagsmeny mellan kl. 18.00 och 22.30. 
 
 

Ibis Hotel Västerås  
Rocklunda, 
Slånbärsgatan 1 
722 23   Västerås 
 
Tel. 021-12 02 20 
Fax. 021-12 02 55 
www.ibishotel.se 
h2869@accor.com



Region Öst och Västmanlands Skytteförbund inbjuder på uppdrag av FSR till 
Öppet Svenskt Mästerskap samt Riks Mästerskap i banskjutning gevär liggande 
och ställningar för seniorer den 9-10 september 2006. 
 

Tävlingscentrum är Stockkumla skyttecentrum i Västerås, se karta. 
 

OBS! Veteraner genomför tävlingen i Kungsängen 

 
Välkommen till en spännande tävlingshelg i Mälarstaden 

Västerås. 

 
 
Västerås Mälarstaden är den växande staden. Med sina ca 132 000 innevånare är Västerås Mälarstaden 
Sveriges sjätte största stad med en tillväxt på cirka 1000 personer varje år. 
 
Västerås Mälarstaden är den nära staden. På några få minuter når boende en spännande arbets- marknad med 
kvalificerade yrken, Mälardalens högskola, ett rikt shopping- och nöjesutbud, 
rekreationsmöjligheter i mälarmiljö, Västerås flygplats med 
direktflyg till London och Köpenhamn. För besökarna planeras 
sommarattraktioner som Västerås Mälarveckor, utomhuskonserter 
och ett nybyggt äventyrsbad. 
 
Västerås Mälarstaden är den prisvärda staden. Nya bostadsområden 
byggs direkt vid mälar- stranden och i centrala lägen finns boende 
i alla former till konkurrenskraftiga priser. Västerås är känt för låga 
boendekostnader. Skattebetalarna rankar Västerås som Sveriges 4:e bästa kommun. 
 
Västerås Mälarstaden är företagarstaden. I Svenskt Näringslivs senaste undersökning får Västerås mycket högt 
betyg för sitt goda företagsklimat. Västerås är känt för sina tekniska innovationer. Det strategiska läget mitt i 
Mälardalen och de goda kommunikationerna med bil, båt, flyg och tåg gör Västerås till en av landets ledande 
logistikstäder. 
 
Västerås Mälarstaden är den stora idrottsstaden. Fina anläggningar för idrott med hög kvalitet. Totalt 112 
gräsplaner för fotboll talar sitt eget språk. Med sju golfbanor inom 30 km finns det bra tillfällen till rekreation. 
Besök gärna Björnön med sin fina natur och möjlighet till motion. I mälarstaden finns en härlig kombination av 
topp- och breddidrott. 

 



Tävlingsorganisation
 
Överledare Gerd Engman 

Tävlingsledare Lennart Boväng 

Grenledare 6,5 Lars Pettersson 

Tävlingssekreterare Kjell Pettersson 

Sekretariat Jan Norlander 

Tävlingskassör Bengt Sträng 

Prisansvarig Matts Johansson 

Webbmaster Kjell Pettersson 

FSR representant Lennart Broman 

Jury Utses av FSR representant. 

 
Information finns på hemsidan: www.skytteveckan.se 
 
Anmälan senast 2006-08-15  
Kjell Pettersson 
Mälbyvägen 26 
722 33  Västerås 
kjell.pettersson@miatron.se
Fax 021-600 13, tfn 021-600 40, 070-565 00 02 
 
 
 
Tävlingarnas omfattning 
 
Tävlingarna genomförs på Stockkumla skyttecentrum i Västerås. 
 
Lördagen den 9 september Gevär 6,5 liggande 
 
Söndag den 10 september Gevär 6,5 ställningar 
 

mailto:kjell.pettersson@miatron.se


 
 
 
 



Tävlingsinformation
 
Bestämmelser Svenskt Mästerskap + Riks Mästerskap genomförs enligt regelbok 

Nationellt Skytte och Tävlingshandboken. 
Akustisk markering. SIUS ASCOR. 
 
Deltagarantalet är maximerat till 300 per tävling. 
Tävlingsledningen äger rätt att gallra vid för högt deltagarantalet. 
Dock skall inget Förbund få mindre än 10 platser. 
 

Klasser RM liggande genomförs klassvis för klasserna GL 15 – GL Elit. 
SM liggande är öppen för klasserna GL 2 – GL Elit och genomförs enligt 
högre klassens program. 
Den skytt som tillhör lägre klass och som vill skjuta SM Final SKALL 
anmäla sig i klass GL 2. 
 
SM/ RM ställningar är öppen för alla i klass G 2 – G Elit. 
Den skytt som tillhör lägre klass och som vill skjuta SM Final SKALL 
anmäla sig i klass G 3. 
 

Riksmästerskap Riksmästare koras efter grundomgång och enkel i både liggande och 
ställningar. 
För att kora Riksmästare krävs att minst 7 skyttar deltager i klassen. 
 

Lagtävlingar SM Förbundslag: 
Varje förbund äger rätt att anmäla ett lag om 7 föranmälda skyttar. 
Som lagresultat räknas de 5 bästa efter grundomgång och mellanomgång. 
 

Pris- och 
medaljutdelning 

Plats för utdelning av priser och medaljer för lördagens kommer att anges 
på tävlingsplatsen. 
Söndagens pris- och medaljutdelning sker direkt efter tävlingens 
avslutning. 
 

Anmälan Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett. Kopia på anmälan SKALL 
skickas till respektive Förbund som underlag till Förbundslags anmälan.  
Anmälan skall vara inskickad till arrangören senast den 15 augusti  
till: 
 
Kjell Pettersson, Mälbyvägen 26, 722 33  Västerås. 
E-post; kjell.pettersson@miatron.se
Fax 021-600 13, tfn 021-60040, 070-565 02 00 
 
Efteranmälan kan ske i mån av plats. 
 

 

mailto:kjell.pettersson@miatron.se


Startavgifter Individuellt: 250 kronor per tävling 
Förbundslag: 250 kronor per tävling 
 

Förplägnad Lunch serveras mellan 11:00 – 14:00. 
Måltider beställs på bifogad blankett. 
Enklare servering kommer dessutom att finnas vid skjutbanan. 
 

Ekonomi Avgiftsredovisning sker på bifogat avgiftssammandrag. 
Inbetalning av startavgifter sker i samband med anmälan. 
Inbetalningen skall vara arrangören tillhanda senast den 2006-08-15. 
Bankgiro 5852-9231 eller Plus Giro: 35031-4 
 

Boende Sker genom egen försorg, se SM- hemsida www.skytteveckan.se eller gå 
in på www.vasteras.se. 
Organisationen har förhandlat med Hotel IBIS, se annons på sidan 2. 
 
!! OBS !! 
Ingen husvagnsuppställning vid Stockkumla skyttecentrum. 
 

Vapenkontroll Obligatorisk vapenkontroll före första tävlingen. 
Stickprov från varje skjutlag och samtliga finaldeltagare före finalen. 
Öppettider: 
Fredagen den 8 september 17:00 – 20:00 
Lördagen den 9 september 07:00 – 11:00 
Söndagen den 10 september 07:00 – 11:00 
All vapenkontroll sker vid Stockkumla skyttecentrum. 
 

Vapenservice Kommer att finnas vid tävlingscentrum under samtliga tävlingsdagar. 
 

Vapenförvaring Skyttarna ansvarar själva för förvaring av vapnen enligt gällande 
vapenlagstiftning. 
 

Förfrågningar Information om skjutlag lämnas av: 
Kjell Pettersson, Tel. 021-600 40, 070-565 00 02, 
E-post; kjell.pettersson@miatron.se 
Övrig information lämnas av: 
Lennart Boväng, Tel. 021-187012 (efter 17:30), 070-657 64 62 
E-post; lennart.bovang@telia.com 
 

 
 
 

 
Mobiltelefonsamtal i skjuthallarna är icke tillåtna. 

 
 



Tävlingsprogram 
 
2006-09-09 SM/ RM Liggande 
OBS! Skytt i lägre klass som vill kvalificera sig till SM Final SKALL anmäla sig i klass 
GL 2.  

 
 Deltagare Provskott Tävling Tid 
Grundomgång GL15-Elit 5 st. under 3 minuter 3 x 5 skott 1½ (2½) minut/ serie 
Mellanomgång GL15-Elit 3 st. under 2 minuter 2 x 5 skott 1½ (2½) minut/ serie 
Final (SM) GL 2 – Elit  3 st. under 2 minuter 1 x 5 skott 

5 x 1 skott 
1½ minut 
30 sek/ skott 

 
Lagtävling liggande;  
SM Förbundslag med föranmält 7-mannalag. 
Resultat på 5 bästa från grundomgång och mellanomgång räknas. 
 

 
 
 
2006-09-10 SM/ RM Ställningar 
OBS! Skytt i lägre klass som vill kvalificera sig till SM Final SKALL anmäla sig i klass 
G 3. 

 
 Deltagare Provskott Tävling Tid 
Grundomgång G 2 5 st. under 3 minuter 2 x 5 skott liggande 

5 knä 
1½ minut/ serie 
3 minuter 

Grundomgång G 3 – Elit 5 st. under 3 minuter 2 x 5 skott liggande 
3 knä + 2 stå 

1½ minut/ serie 
3 minuter 

Mellanomgång G 2 3 st. under 2 minuter 1 x 5 skott liggande 
5 knä 

1½ minut 
3 minuter 

Mellanomgång G 3 – Elit 3 st. under 2 minuter 1 x 5 skott liggande 
3 knä + 2 stå 

1½ minut 
3 minuter 

Final (SM) G 3 – Elit 3 st. under 2 minuter 5 knä 
5 x 1 skott stående 

3 minuter 
1 minut/ skott 

 
Lagtävling ställningar; 
SM Förbundslag med föranmält 7-mannalag. 
Resultat på 5 bästa från grundomgång och mellanomgång räknas. 
 



S kjutbanorna på Stockkumla Skyttecenter i 
Västerås är utrustade med Sius Ascors 

akustiska markeringssystem. Sius Ascors sy-
stem används på 50 m banan och 300 m banan. 
Båda banorna har 30 tavlor. 300 m banan har 
varit i drift med Sius Ascors akustiska marke-
ringssystem sedan 1999 och 50 m banan för-
sågs med Sius Ascors nya akustiska marke-
ringssystem för mindre än två år sedan. 
 
 

S ius Ascors system har mikroprocessor ba-
serade monitorer vid varje tavla/skytt. Det-

ta innebär att varje skytts markeringsutrustning 
är oberoende av omgivningen när det gäller 
resultat och resul-
tathantering. Där-
för uppnås den 
höga driftsäker-
heten som upp-
skattas vid alla 
större tävlingar 
över hela världen. 
 
 

S kjut ledaren 
styr och kon-

trollerar all verk-
samhet med hjälp 
av en PC i skjut-
ledarbåset. Min-
net i skyttarnas monitor säkrar informationen 
om ett spänningsbortfall skulle inträffa. Som vi 
ser det, är detta kanske den allra bästa och säk-
raste anläggning i norra Europa. Du kan lita på 
ditt nya rekord som du skjuter på Stockkumla 
skjutbana. 
 
 

P ublikvänliga kommer tävlingarna att vara, 
genom att vi visar alla 30 tavlorna på en 

stor bildskärm. Som publik kan du själv välja 
vilken skytt du vill följa från provskott till sista 
tävlingsskott. 
 
 

Så här fungerar det! 
 

D en akustiska markeringen fungerar på så 
sätt att när kulan passerar genom mättav-

lan dvs. den utrustning som sitter bakom för-
sättsfiguren (i vårt fall en tavla med en rikt-
prick med Ø 600 mm ) mäts och beräknas skot-

tets placering ytterst noggrant och tolkas auto-
matiskt med en 8 mm tolk. Hur systemet regi-
strerar och mäter var skotten träffar tavlan 
framgår av figuren som visar en 300 m tavla. 
Tryckvågen från kulan fångas upp i tavlans 
ljudkammare. Ljudkammaren består av två 
uppspända gummidukar uppfästa på en träram. 
 
 

V ar kulan träffat tavlan beräknas med hjälp 
av tidsskillnaden mellan tryckvågens 

fortplantning - ∆t1, ∆t2 och ∆t3 – till de senso-
rer (mikrofoner) som finns i mättavlan. En 
mikroprocessor beräknar träffens läge med 
hjälp av informationen från mikrofonerna (tids-

s k i l l n a d e n ) 
och rapporte-
rar till skyttens 
monitor. På 
monitorn ser 
skytten ome-
delbart var 
skottet träffat. 
K o m p e n s a -
t i o n s m ä t-
ningen som 
indikerats i 
figuren består 
av en tempera-
turkännande 
kre t s  som 

kompenserar mätningarna för temperaturskill-
nader i mättavlan. 
 
 

K an man då med detta system få någon 
form av noggrannhet som duger åt oss 

skyttar?  
Vad sägs om att vid samtliga världsomfattande 
tävlingar, exempelvis de som sker vart fjärde 
år ända sedan tävlingarna i Barcelona och vida-
re i Atlanta, Sydney och i Aten har Sius Ascors 
tavelsystem använts. Och det är samma mätta-
velsystem som används vid våra SM/RM täv-
lingar här på Stockkumla. Dessutom kommer 
tävlingarna om två år i Peking (Beijing), att ske 
på Sius Ascors system. 
 
 

M ed andra ord ditt nya Svenska rekord är 
fullt gångbart! 

Akustisk markering vid Stockkumla Skyttecenter i Västerås 



 

 

AKUSTISK MARKERING 
vid 

Svenska Mästerskap och Riksmästerskap i skytte 2006 

 

Barcelona 
Atlanta 
Sydney 

Aten 
Stockholm och Västerås 2006 

Beijing 
När viktiga skyttetävlingar arrangeras kommer endast den bästa  

markeringsutrustningen ifråga! 

Håll dig uppdaterad 

www.s ius .se 
Tfn 070 565 0002 



  Bilaga 1 

Föreningsanmälning för SM/RM 2006 i Västerås. 

 
Från:…………………………………Skf/skg Förbundsbokstav:………… 
Adress:………………………………………………… 
Postadress:…………………………………………….. 
Kontaktperson:………………………………………… 
E-post:…………………………………………………. 
Telefon:……………..Mobiltelefon:………………….Fax:…………………. 
 
Kopia av denna anmälan skickas till eget Skytteförbud 
 

G-kort 
Nr 

Förnamn Efternamn Vänster- 
skytt 

Klass 
Ligg 

Klass 
Ställn. 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Beställning måltider: 
 
Lördag  Lunch  _______st. (á  60:-) 
Söndag  Lunch  _______st. (á  60:-) 
  Summa måltider _______ 
 
Kost för allergiker anmäles  _______st. 



  Bilaga 2 

Avgiftssammandrag SM/RM 2006 i Västerås 

 
 
 
 

Från:___________________________________________ Skytteförening/ gille 
 
 

 
Individuella avgifter: 
 
Gevär 6,5 ställning 300 meter  ______st.  á   250:-  =  ________ 
Gevär 6,5 liggande 300 meter  ______st.  á   250:-  =  ________ 
  Summa individuella avgifter  ________ 
 
 
 
 
 
 
Måltider 
 
Lördag  Lunch  _______st. á  60:-  = __________ 
Söndag  Lunch  _______st. á  60:-  = __________ 
  Summa måltider                  ________ 
 
 
 
Kost för allergiker anmäles  _______st. 
 
 
 
 
Total summa insättes på:   ____ ________ 
Bankgiro 5852-9231 eller 
Plus Giro: 35031-4 
 



  Bilaga 3 

Anmälningslista Förbundslag SM Gevär. 

 
 
 
 

Anmälningslista från: ………………………………………….. Skytteförbund 

Förbundsbokstav:   

 
 
 

Förbundslag Liggande 

1 Namn Förening 
2   
3   
4   
5   
6   
7   

Förbundslag Ställningar 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 
 
Anmälningsavgift 250 kronor/ gren. 
 
Inbetalas i samband med anmälan på 
Bankgiro: 5852-9231 
Plus Giro; 35031-4 
 




