Engelsk & Compak Sporting SM
Efter att vi haft en säsong med mest inställda tävlingar på grund av Covid 19 så känns det härligt att
vi kan få till åtminstone två SM i Sporting. Efter det att regeringen släppte på resandet inom Sverige
så öppnades möjligheterna för oss att få till lite större tävlingar. Vi sneglade på hur Skeeten ska
arrangera sitt SM och hittade en lösning som är om inte optimal så i alla fall tillfredställande.
Vi kontaktade de klubbar som var aktuella från början att arrangera SM men de kunde inte lösa att ta
dessa tävlingar med så kort varsel och med de villkor som gäller nu. Vi är tvungna att ha två större
klubbar som ligger nära varandra för att vi ska kunna bjuda in så många skyttar som möjligt. Vår
ambition har varit att lösa detta så snabbt och vi fick ja från Nimrod i Uddevalla och Svegeråsen i
Vara att arrangera ESP SM.
Våra villkor till klubbarna var, enligt de restriktioner som gäller, att det inte får förekomma fler än 50
personer på lerduvebanorna samtidigt. För att kunna uppnå målet med så många skyttar som möjligt
har vi delat upp oss i grupper, en grupp förmiddag och en eftermiddag. På detta sätt kan vi bjuda in
180 skyttar till ESP och 144 till Compak. Detta ställer stora krav på er skyttar att respektera tiderna
och lämna banorna direkt efter avslutat skytte samt att eftermiddags gruppen inte anländer tidigare
än de klockslag som finns anslaget.

Engelsk Sporting SM 2020-09-05/06
På Svegeråsens hemsida kommer det att finnas skjutlag, tider och annan information. Detta kommer
att läggas ut där senast måndagen den 31 augusti. Övrig information finns i inbjudan och bladet viktig
information, dessa ligger att beskåda på IndTa under tävlingskalendern, ESP SM. RM i klassen 70+
kommer inte att genomföras på grund av rekommendationer som regeringen gått ut med om
personer över 70 år.
Vi kommer inte att ha någon särskjutning i klasserna utan den enda eventuella särskjutningen är den
mellan de sex skyttar som går till final. I övrigt kommer vi att särskilja genom lottning av stationer,
där bästa resultat vinner.
Exempel: Skytt A och B har lika slutresultat, vi har totalt 24 stationer (12 i Svegeråsen & 12 i Nimrod)
vi drar en lott som säger S3 (Svegeråsen stn 3) Skytt A har skjutit 7 träff och Skytt B 6 träff då vinner
Skytt A. Vid lika resultat fortsätter vi att lotta stationer till de är skilda åt.
Detta gäller bara placering 1-3 i klasserna och juryn kommer att utföra lottningen.
Finalen kommer att skjutas på Svegeråsen, Vi startar tidigare på söndagen på Nimrod för att en
eventuell finalskytt ska kunna hinna ta sig till Svegeråsen utan stress.
Vi har tagit beslut om att alla klasser skjuter 200 duvor i år.

Compak Sporting 2020-09-19/20
När vi lyckades få till ESP SM bestämde vi att försöka att arrangera Compak på ett liknande sätt. Efter
diskussion med fler klubbar så blev det Jaktskyttarna Trollhättan och Svegeråsen som kunde åta sig
uppgiften.
Inga särskjutningar kommer att ske, utan särskiljning kommer att ske efter serier. Samma
rekommendationer som vid ESP SM gällande personer över 70 år gäller här också.

Tacksam
Det har varit en intensiv period med planering och försök att hitta klubbar som vill åta sig uppdragen
med kort varsel. Vi påbörjade detta arbete efter vi sett att Skeeten fick godkänt för sin
riskbedömning den 9 juli. Vi har prioriterat att få ut inbjudan till tävlingarna så fort som möjligt och
då har inte tiden riktigt räckt till för att informera övriga skyttar i Sverige om vad som är på gång.
Så tack till Svegeråsen, Nimrod och Jaktskyttarna Trollhättan att ni åtagit er uppdraget att arrangera
dessa två stora tävlingarna.

Övrigt
Läs informationen och tänk på att hålla distans till varandra, tvätta händerna och använd sprit, torka
av trycke pennor mm.
•

Om du som aktiv inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är
skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsområdet.

•

Ha koll och ta hand om egna tillhörigheter så att ingen annan behöver hantera dessa.

•

Håll avstånd till medtävlande och funktionärer.

•

Bara friska (symptomfria) personer deltar under arrangemanget. Har man varit sjuk, gäller
två dagar utan symptom för att deltaga.

•

Handhälsning bör undvikas för att motverka smittspridning. Avstånd överlag bör hållas.

•

Äldre och sårbara personer i riskgrupper bör inte närvara eller medverka (varken som aktiv,
funktionär eller åskådare).

•

Vid längre resor i bil bör man helst endast åka med personer i det egna hushållet.

Vi kommer att finnas på banorna och ska försöka dokumentera och återkomma med ett reportage
efter tävlingarna.
Hoppas på trevliga tävlingar och härligt väder.
Hälsningar
Roger Jarnald & Henrik Forsberg

