
Stockholms Stads och Läns skytteförbund  
 

hälsar 
 

Välkommen till 
 

Kungsängen 
9-10 september 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
Gevär 6,5 

liggande och ställningar 
Veteraner 

 



Region Öst och Stockholms Stads och Läns Skytteförbund inbjuder på uppdrag 
av FSR till 

 
Öppet Svenskt Mästerskap samt RiksMästerskap i banskjutning  

gevär,liggande och ställningar, 
för 

Veteraner den 9-10 september 2006. 
 

Tävlingscentrum är Stålboda Skyttecentrum i Kungsängen, avfart nr 150 från 
E18 vid Brunna trafikplats. Följ skyltar mot Livgardet, se karta. 

 
 
 

OBS! Seniorer genomför tävlingen i Västerås. 
 



Tävlingsorganisation 
 
Överledare Gerd Engman 

Tävlingsledare Ivar Ahlberg 

Tävlingssekreterare Klas Gustafsson 

Sekretariat Mats Johansson 

Tävlingskassör Inger Blockmar 

Prisansvarig Evert Adolfsson 

FSR representant John Landin  

Jury Gunnar Elfving, Stefan Jakobsson och

 John Landin  

 
Information finns på hemsidan: www.skytteveckan.se 
 
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2006-08-15 under adress: 
 
Stockholm A&B skytteförbund 
Inedalsgatan 21 
112 33 Stockholm 
 
sthlm_ab_skfb@msn.com 
tfn 08-653 80 89, 073-378 90 99 
 
 
 
Tävlingarnas genomförande 
 
Tävlingarna äger rum vid Stålboda Skyttecentrum i Kungsängen. 
 
Liggande Lördagen den 9 september  
 
Ställningar  Söndag den 10 september  



Tävlingsinformation 
 
Skjutprogram Svenskt Mästerskap för Veteraner genomförs med grundomgång, 

mellanomgång och final enligt Regelbok Nationellt Skytte och 
Tävlingshandboken pkt 4.9.2., ordinarie program. 
 
Riksmästerskap för klasserna 56, 66 och 72 genomförs med grundomgång 
och mellanomgång enligt Tävlingshandboken pkt 4.3. 
 
Akustisk markering SIUS ASCOR. 
 

Klasser RM liggande genomförs klassvis för klasserna GL 56, GL 66 och GL 72. 
Om antalet startande deltagare i någon klass är lägre än 7 slås klassen 
ihop med närmaste klass. 
 
SM liggande är öppet för klasserna GL 56 – GL 72. Tävlingen genomförs 
enligt programmet för klass GL 56. 
Den skytt som tillhör klass GL 66 eller GL 72 och som vill tävla om 
Svenskt Mästerskap skall kryssa ”SM final” på anmälningsblanketten. 
 
RM ställningar genomförs klassvis för klasserna G 56, G 66 och G 72. 
Om antalet startande deltagare i någon klass är lägre än 7 slås klassen 
ihop med närmaste klass. 
 
SM i ställningar är öppet för klasserna G 56 – G 72. Tävlingen genomförs 
enligt programmet för klass G 56. 
Den skytt som tillhör klass G 66 och G 72 och som vill tävla om Svenskt 
Mästerskap skall kryssa ”SM final” på anmälningsblanketten. 
 

Riksmästerskap Riksmästare blir den skytt som har högsta sammanlagda resultat på 
grundomgång  och mellanomgång i resp tävling. 
För att kora en Riksmästare krävs att minst 7 skyttar deltager i klassen. 
 

Lagtävlingar SM för förbundslag. Ett lag per förbund får anmälas. 
 

Pris- och 
medaljutdelning 

Pris- och medaljutdelning äger rum båda dagarna vid Stålboda 
skyttecentrum direkt efter tävlingarnas slut.  
 

Anmälan Anmälan görs på bifogad anmälningsblankett.  
Kopia på anmälan SKALL skickas till respektive Förbund som underlag 
för anmälan av Förbundslag.  
Anmälan skall ha kommit arrangören tillhanda senast den 15 augusti.
 
Anmälan skickas till   
Stockholm A&B skytteförbund,  
Inedalsgatan 21 
112 33 Stockholm 
 

 



Startavgifter Individuellt: 250 kronor per tävling 
Förbundslag: 250 kronor per tävling 
Individuell efteranmälan på tävlingsdagen möjlig i mån av plats. 
 

Startlistor Startlistor kommer att läggas ut på hemsidan senast 2006-09-04. 
Skytt som uteblir på angiven skjuttid kan ej kräva att tilldelas ny skjuttid. 
 

Ekonomi Avgiftsredovisning sker förenings- och förbundsvis på bifogade 
blanketter. Inbetalning bör ske i samband med anmälan. 
Avgifterna skall vara arrangören tillhanda senast 2006-08-18. 
Plusgiro: 167 95 11-4 
 

Förplägnad Lunch serveras mellan 11:00 – 14:00. 
Antal måltider beställs på bifogad anmälningsblankett. 
Kostnad för lunch – 70 kronor – betalas kontant på plats. 
Enklare servering kommer dessutom att finnas vid skjutbanan. 
 

Logi På Welcome Hotel, Notarievägen 5, Järfälla, >www.welcomehotel.se<  
har preliminärbokats 4 enkelrum, 18 dubbelrum och 12 trebäddsrum 
á 420, 525 resp 735 kr/natt. Ange bokningsnummer 206729. 
 
I övrigt sker beställning av boende genom egen försorg. 
 
Uppställning av husvagnar kan ske vid Tillfället ca två km från 
Stålboda Skyttecentrum på Livgardets övningsområde. El kan ej 
tillhandahållas. 
 

Vapenkontroll Obligatorisk vapenkontroll före första tävlingen. 
Stickprov från varje skjutlag samt för de tre medaljörerna efter finalerna. 
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 Stålboda C-bana. 
 

Vapenservice Tillgänglig vid Stålboda Skyttecentrum under båda tävlingsdagarna. 
 

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

Press För att underlätta medierapportering från tävlingarna uppmanas förbunden 
att inför tävlingarna kontakta lokala massmedier. Den som vill ha hjälp 
med sådana kontakter är välkommen att höra av sig. 
 

Förfrågningar Mats Johansson, tel 08-653 80 89 eller 073-378 90 99 
sthlm_ab_skfb@msn.com 
Ivar Ahlberg, tel 08-767 75 66 eller 070-541 85 86 
 

 

Samtal i mobiltelefon i skjuthallarna är förbjudet. 
 



Tävlingsprogram 
 
2006-09-09 SM/ RM Liggande 
 
OBS! Skytt i klass GL66 och GL72 som vill tävla om SM skall kryssa ”SM Final” på 
anmälningsblanketten och skall skjuta enligt programmet för klass GL56.  
 

 Deltagare Provskott Tävling Tid 
Grundomgång GL56-GL72 5 st. under 3 minuter 3 x 5 skott 1½ (2½) minut/serie 
Mellanomgång GL56-GL72 3 st. under 2 minuter 2 x 5 skott 1½ (2½) minut/serie 
Final  SM 3 st. under 2 minuter 1 x 5 skott 

5 x 1 skott 
1½ minut 
30 sek/ skott 

 
Lagtävling liggande;  
SM för förbundslag med föranmält 7-mannalag. 
Ett lag per förbund får anmälas. Lagresultat baseras på de 5 bästa skyttarnas resultat från 
grundomgång och mellanomgång. 
 
2006-09-10 SM/ RM Ställningar 
 
OBS! Skytt i klass G66 0ch G72 som vill tävla om SM skall kryssa ”SM Final” på 
anmälningsblanketten och skall skjuta enligt programmet för klass G56.  
 
 

 Deltagare Provskott Tävling Tid 
Grundomgång G 56 – G72  5 st. under 3 minuter 2 x 5 skott liggande 

3 knä + 2 stå 
1½ (2½)minut 
3 minuter 

Mellanomgång G 56 – G72 3 st. under 2 minuter 1 x 5 skott liggande 
3 knä + 2 stå 

1½ (2½) minut 
3 minuter 

Final  SM 3 st. under 2 minuter 5 knä 
5 x 1 skott stående 

3 minuter 
1 minut/ skott 

 
Lagtävling ställningar; 
SM för förbundslag med föranmält 7-mannalag. 
Ett lag per förbund får anmälas. Lagresultat baseras på de 5 bästa skyttarnas resultat från 
grundomgång och mellanomgång. 
 
 



S kjutbanorna på Stålboda Skyttecenter i 
Kungsängen är utrustade med Sius 

Ascors akustiska markeringssystem. Sius 
Ascors system används på samtliga skjut-
banor från 100 till 600 m skjutavstånd. Den 
300 m bana som används vid SM/RM täv-
lingarna har 30 tavlor och försågs med Sius 
Ascors nya akustiska markeringssystem för 
mindre än två år sedan. 
 

S ius Ascors system har mikroprocessor 
baserade kontrollenhet/monitorer vid 

varje tavla/skytt. Detta innebär att varje 
skytts markeringsutrustning är oberoende 
av omgivningen när det gäller resultat och 
r e s u l t a t h a n-
tering. Därför 
uppnås den höga 
driftsäkerheten 
som uppskattas 
vid alla större 
tävlingar över 
hela världen. 
 

S kjutledaren 
styr och 

kontrollerar all 
verksamhet med 
hjälp av en PC i 
skjutledarbåset. 
Minnet i skyttarnas monitor säkrar infor-
mationen om ett spänningsbortfall skulle 
inträffa. Som vi ser det, är detta en av de 
allra bästa och säkraste anläggningar i nor-
ra Europa. Du kan lita på ditt nya svenska 
rekord som du skjuter på Stålboda skjutba-
na. 
 

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

på en storbildskärm. 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 

mättavlan dvs. den utrustning som sitter 
bakom försättsfiguren (i vårt fall en tavla 
med en riktprick med Ø 600 mm ) mäts 

och beräknas skottets placering ytterst nog-
grant och tolkas automatiskt med en 8 mm 
tolk. Hur systemet registrerar och mäter 
var skotten träffar tavlan framgår av figu-
ren som visar en 300 m tavla. Tryckvågen 
från kulan fångas upp i tavlans ljudkamma-
re. Ljudkammaren består av två uppspända 
gummidukar uppfästa på en träram. 
 

V ar kulan träffat tavlan beräknas med 
hjälp av tidsskillnaden mellan tryck-

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

från mikrofo-
nerna (tids-
sk i l lnaden) 
och rapporte-
rar till skyt-
tens monitor. 
På monitorn 
ser skytten 
omede lbar t 
var skottet 
träffat. Kom-
pensa t ions-
m ä t n i n g e n 
som indike-
rats i figuren 

består av en temperaturkännande krets som 
kompenserar mätningarna för temperatur-
skillnader 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 tävling-
arna i Barcelona och vidare i Atlanta, Syd-
ney och i Aten har Sius Ascors tavelsystem 
använts. Och det är samma system som 
används vid våra SM/RM tävlingar här på 
Stålboda. Dessutom kommer tävlingarna 
om två år i Peking (Beijing), att ske på Sius 
Ascors system. 
 

M ed andra ord ditt nya Svenska re-
kord är fullt gångbart! 

Akustisk markering vid Stålboda Skyttecenter i Kungsängen 



 
Föreningsanmälan för SM/RM Veteraner 2006 i Kungsängen 

 
 
Förening ........................................................... skf/skg Förbundsbokstav ....................  
Adress............................................................... .................  
........ ................................................................. .................  
Kontaktperson .................................................. .................  
E-post ............................................................... .................  
Telefon .................................. Mobil ................ ................. Fax  
Kopia av denna anmälan skickas till eget Skytteförbund...... Plats för kryss 

 
  

Liggande Ställningar 
 

G-kort 
Nr 

Namn Klass 
ligg 

SM 
final 

Klass 
ställn 

SM 
final 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
Summa starter....................................... .Ligg ..............Ställn    .............. 
 
Avgiftssammandrag 
Antal individuella avgifter à 250:- ger _____________________ kronor att sättas 
in på plusgiro 167 95 11-4 
 
Beställning av måltider 
Antal luncher totalt under båda dagarna______________________  
 
Antal luncher   vegetarisk kost _____________ kost för allergiker1) _________  
 
1) Ange typ av allergi______________________________________________   



 

Anmälningslista Förbundslag SM Gevär, Veteraner. 

 
 
 
 
  Anmälningslista från: ………………………………………….. skytteförbund

Förbundsbokstav:   

 
 
 

Förbundslag Liggande Veteraner 
 Namn Förening 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

Förbundslag Ställningar Veteraner 
 Namn Förening 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 
 
Anmälningsavgift 250 kronor/gren. 
 
Inbetalas i samband med anmälan på plusgiro nr 167 95 11-4 
 



 

 

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 




