
  2016-04-18 

Inbjudan till Sportskytte SM - pistol 2016 
Bodens Sportskytteklubb har härmed äran att inbjuda till 

Svenska Mästerskapen samt Svenska Veteranmästerskapen  

i Boden den 20 – 24 juli 2016 

 
Tävlingarna äger rum på Rödbergets skyttestadion samt i lufthallen i Boden. 

 

Tävlingsupplägg 

Vår ambition är att i möjligaste mån genomföra tävlingarna under ”kontorstid”, detta för att 

du ska kunna kombinera SM-tävlingarna med en semesterresa tillsammans med familjen.  

 

Vi räknar med att tävlingarna startar efter lunch onsdag den 20 juli och avslutas tidig 

eftermiddag på söndag 24 juli.  

 

Anmälan senast den 19 juni 2016 

Tävlingsanmälan sker via Skyttesportförbundets tävlingskalender eller föreningsvis per  

e-post till sekreterare@sportskytte-sm.se 

 

SM-grenar individuellt och lag 

Enligt skyttesportförbundets tävlings-PM pistol. 

Program 

Dag Herr Junior Dam Veteran 

20/7 onsdag Snabbpistol Fripistol  Fripistol 

21/7 torsdag Fripistol Snabbpistol  Snabbpistol/Luftpistol 

22/7 fredag Sportpistol Standardpistol Sportpistol Grovpistol 

23/7 lördag Standardpistol Sportpistol herr/dam Standardpistol Sportpistol  

24/7 söndag Grovpistol   Standardpistol 

Anmälningsavgift 

Individuellt herr/dam 250:-   

Lag  250:-   

Individuellt junior 150:- 

Lag junior  150:- 

Individuellt veteran 150:- 

Lag veteran  150:-  

 

Anmälningsavgiften ska vara arrangören tillhanda senast den 20 juni 2016. Sen inkommen 

anmälan betraktas som efteranmälan. Efteranmälan i mån av plats, mot förhöjd anmälnings-

avgift. 

Anmälningsavgiften sätts in på plusgiro 349521-5. Glöm inte att ange avsändare samt  

SM 2016. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej. 

Adress och information  

Se SM-hemsidan: www.sportskytte-sm.se   

Frågor besvaras av Anders Khemi epost: sekreterare@sportskytte-sm.se  

eller telefon: 070-346 23 61. 
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Tävlingsbestämmelser 
Enligt Svenska Skyttesportförbundets tävlings-PM Pistol. 

 

Startlistor 

Presenteras på hemsidan senast 30 juni. 

Banor 

Samtliga tävlingar äger rum på SIUS-tavlor.  

 

Utrustningskontroll 

Tider för utrustningskontroll kommer att presenteras i samband med att startlistorna 

publiceras på SM-hemsidan.  

Priser 

Förutom de sedvanliga SM-medaljerna utgår hederspriser i enlighet med tävlings-PM.  

Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 

Logi 

För logi hänvisar vi till de hotell och campingplatser som finns i Boden med omnejd.  

Se SM-hemsidan www.sportskytte-sm.se under rubriken ”Praktiskt”. 

 

Från tävlingscentrat når man orterna Luleå, Älvsbyn, Piteå och Kalix på under en timma, så 

det finns en hel del att välja på i fråga om boende. 

Måltider 

I serveringen kommer vi att erbjuda både mat och fika till humana priser. I samband med att 

startlistorna publiceras på hemsidan kommer det att ges möjlighet för dig att förbeställa vilka 

måltider du önskar äta på Rödbergets skyttestadion under tävlingsdagarna. 

Välkomna 

Slutligen får vi hälsa dig och din familj välkommen till Norrbotten, där vi har ljust dygnet 

runt. Tänk på att solen går ner först i augusti, så det finns många ljusa timmar under dygnet 

till förfogande. 

Väl mött! 

Bodens Sportskytteklubb 

http://www.sportskytte-sm.se/

