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Deltagare 
Skyttar tillhörande föreningar inom Smålands, Hallands, Blekinges och Skånes 
skyttesportdistrikt äger rätt att deltaga. 

Arrangör 
Tävlingarna arrangeras enligt en rullande plan av de deltagande skyttesportdistrikt.  

Tidpunkt 
Arrangören väljer själv tidpunkt för tävlingarna. Datumet för tävlingen skall 
kommuniceras så tidigt som möjligt till de andra distrikten, helst i samband med 
regionskonferansen. 

Tävlingarnas omfattning 
Skjutning och reglemente enligt för året gällande sportskyttereglemente på nationell 
nivå. Endast grundomgång, inga finaler. 
  
Mästerskapsklasserna är de som gäller på SM aktuellt år 

 
Föranmälda föreningslag med 2 deltagare oavsett klass per gren 

Inbjudan 
Arrangören skriver inbjudan och lägger upp den på Ind-TA (Tävlingskalendern). 
Publicering av inbjudan ska ske senast tre veckor före tävlingen i enlighet med 
skyttesportförbundets riktlinjer. 

Anmälan 
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast tio dagar innan tävlingen. 
OBS! Det är arrangörens ansvar att redovisa licensnummer för deltagande skyttar i 
resultatlistan varför detta ska noteras på anmälan. För de skyttar som inte behöver 
tävlingslicens ska födelseår anges. 

Starttider 
Startlistor skall delges till deltagande skyttar/föreningar samt på Ind-TA.  



Anmälningsavgift 
Anmälningsavgift individuellt 150 kr (20kr är starttjuga). Lagavgift 100 kr.  
Anmälan på tävlingsdagen kan ske i mån av plats. Arrangören äger rätt att ta ut en 
efteranmälningsavgift på 50 kr. Starttjugan ska betalas in till SvSF. 

Medaljer 
Arrangerande distrikts mästerskaps medalj används vid arrangemanget. Kontakta 
grenansvarig i ditt distrikt. Gravyr ska innehålla: SSM+gren+klass+år.  
Ex:SSM 10m Herr 2012 
 
Mästare koras och medaljer enl ovan delas ut endast i mästerskap där minst tre (3) 
skyttar från minst två (2) föreningar, eller när det gäller lagmästerskap minst två (2) lag 
från minst två (2) föreningar startat. 
Alternativt där minst fem (5) skyttar, eller när det gäller lag minst tre (3) lag från samma 
förening startat. 
Arrangören kan slå ihop klasser, t.ex D och DJ, för att mästerskap skall kunna 
genomföras. 
 
Inga begränsningar i antalet medaljer, dvs är mästerskapet godkänt enl. ovan utdelas 3 
medaljer (guld, silver, brons). 

Hederspriser 
Inga hederspriser delas ut, endast medaljer i mästerskapet.  

Resultatlista 
Resultatlista inkl licensnummer (ålder på skyttar under 15 år som saknar licensnummer) 
delges på arrangerande förbunds hemsida och skickas elektroniskt i sammanställd form 
till övriga distrikt samt SvSF gevärssektionen. 

Övrigt. 
För detaljer av sportskyttereglementet hänvisar vi till Svenska Skyttesportförbundets 
hemsida. 

Justering av tävlingsbestämmelser 
Dessa tävlingsbestämmelser kan endast ändras i samband med det årligen 
återkommande SSM-möte efter förslag från respektive distrikt. 


