
Inbjudan till luftgevärs-SM 
 

På uppdrag av FSR inbjuder Sävsjö Skytteallians till 
öppna nationella mästerskapet med luftgevär för 
seniorer och veteraner. 
 
Plats: Sävsjö Skyttecenter. 
 
Tid: 4 - 5 nov 2006 
 
Klasser: Svenskt mästerskap för seniorer öppet för alla skyttar anslutna till 

FSR eller UO som under året fyller lägst 13 år. 
 
 Svenskt veteranmästerskap öppet för alla skyttar anslutna till FSR 

eller UO som under året fyller lägst 46 år. 
 
Nyhet: Riksmästerskap sittande med stöd (kudde) öppet för veteraner 

anslutna till FSR eller UO som under året fyller lägst 46 år. 
 
 
Program: Samtliga skjuter 40 tävlingsskott föregående av ett fritt antal 

provskott under en sammanlagd tid av 60 min. 
Gevärsskyttekort uppvisas vid vapenkontrollen. 

 
 
Finaler: Genomförs under söndagen.  

10  skyttar + lika i resp klass med start för Vet sittande kl 12:00, Vet 
stående kl 13:00 och Sen kl 14:00, 6 min provskott, därefter 5 skott 
tid 5 min, sedan 5 skott med markering efter varje skott, tid 60 sek 
per skott. 

 Finalerna decimaltolkas, all skjutning sker på elektronik. 
 
 
Lag: Förbundslag för seniorer och veteraner stående, 7st föranmälda (de 5 

bästa räknas).  OBS! Ingen lagtävling i sittande. 
Resp förbund måste senast två dagar innan tävling till arrangören 
anmäla de skyttar som skall ingå i förbundslaget. 

Föreningslag; 3st föranmälda ståendeskyttar oavsett klass, 
obegränsat lag får anmälas. 



Avg: Individuellt  200 kr 
Förbundslag 200 kr   
Föreningslag   200 kr 

 Insättes i samband med anmälan på Sävsjö Skytteallians  
Bankgiro: 5718-8948.  

  
  
Priser:  Ett garanterat välfyllt prisbord utlovas. 

Guld, Silver och Brons-medaljer i resp klass. 
 
 
Anmälan:  Föreningsvis anmälan med kopia till eget skytteförbund senast  

den 22 okt 2006. 
Anmälningsblankett finns på Sävsjö Skf hemsida www.savsjoskf.se 

 E-post:  christine.lembrant@telia.com  
Sävsjö skytteallians, Sandsjövägen 2 D, 576 36 SÄVSJÖ 
Skjutlagslistor och prislistor kommer att finnas på Sävsjö skf 
hemsida. 

 
 Servering kommer att finnas i Sävsjö skyttecenter. 
 
 
Frågor: Christine Lembrant 0382-139 15 / 0702-35 20 96. 
  
 
Logi: Vrigstad Wärdshus och Ljunga Park specialpris för skyttar 

tel: 0382-347 70, www.vrigstadhotel.se  
Sävsjö camping vandrarhem tel: 0382-100 40, www.savsjocamping.se  
Boda Borg vandrarhem tel: 0382-675 50, www.bodaborg.se/savsjo  

 

 
VÄLKOMNA TILL 

SÄVSJÖ SKYTTECENTER 


