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Onsala Luftgevärsklubb inbjuder till Svenska Mästerskapen i Field Target, söndagen 8 
september 2019 
 
Vi kommer att tävla i följande klasser, och samtliga klasser skjuter 50 stycken mål uppdelat på 17 
stationer (sista station endast två mål).  
 
● Äldre junior Fjäder 16J. * 
● 10J Fjäder. 
● 16J Fjäder. 
● Lag Fjäder 16J (3 personer anges innan start) 
 
● Äldre junior PCP 16J. * 
● 10J PCP. 
● 16J PCP. 
● Lag PCP 16J (3 personer anges innan start) 
 
● 45J Fjäder/PCP. * 
 
* Förtydligande se nedan 
 
Sista dag för anmälan onsdag 28 augusti.  OBS! Ingen efteranmälan! 
https://drive.google.com/open?id=1YK-ER33n488kVS2Q12j6IHpBA5HILY13vDY4weqnkbY 
 
Klasser med färre än tre anmälda 29 augusti kommer att strykas från SM status. Tävlan i dessa 
klasser kan fortfarande genomföras, men utan SM-status eller medalj. 
 

 

Vi kommer att använda oss av SvSF regler. 
http://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/svsfs-regler-for-field-
target.pdf 
 
Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens.  
 
Anmälningsavgift. 
170:- för senior. 
120:- för junior. 
170:-/lag 16J. Laget anmäls på tävlingsdagen. 
40:- går till Svenska Skyttesportförbundet. 
Alla avgifter betalas kontant på plats. Swish finns och föredras. 
 
 
Hålltider: 
Inskjutningsbanan är öppen 7:00 – 8:45 
 
Samling med tävlingsinformation 8:45 & tävlingen börjar c:a 9:15 med gemensam 
start när alla grupper har kommit ut på banan vid sin startstation. 
 
OBS alla startar samtidigt, ingen drop-in efter att tävlingen är startad. 
 
Prisutdelning sker direkt efter att alla grupper har skjutit klart och resultaten är 
Sammanställda, samt eventuella särskjutningar avklarade. 
 

Kom i tid! 
 

Vi kommer att ha försäljning av korv med bröd, drickor & kaffe. 
 
Tävlingsledare: Thorbjörn Gustavsson, 076-3219252 
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Domare: Lasse Laursen, 0760257543 
 
För frågor, ring någon av ovanstående eller skicka ett mail till: onsalaskytte@gmail.com 
 

OBS! SM kommer att hållas ca två mil söder om Vårgårda, ca 6 
mil öster om Göteborg, se nedan. 
 
Kartlänk: https://www.hitta.se/kartan!~57.89457,12.84368,17z/tr!i=BHCQv209/geocode!l=57.89457:12.84368  
 

GPS koordinater:  
WGS84 57.89457, 12.84368 
 
Lat N 57° 53' 40.46" 
Lon E 12° 50' 37.25" 
 
För frågor om vägbeskrivning, ring Stefan, 0739-144413 
 

 

Varmt välkomna! 
 

 
Förtydligande * 
 
Äldre junior är man från och med det år man fyller 15 och till och med det år man 
fyller 20 år. Man måste ha skyttekort och tävlingslicens. Om man inte har egen 
vapenlicens, sa går man alltid tävlingsbanan tillsammans med målsman eller ledare 
från den egna föreningen. Luftgeväret (fjäder eller PCP) som junioren tävlar med 
måste understiga 16,3 joule. Den äldre juniorklassen har samma poängsystem som 
seniorer där man får 1 poäng for fällning och 0 poäng for träff i frontplåten på 
fallmålet. 
 
45J Fjäder/PCP 
I denna klass tävlar man i samma klass oavsett drivkälla, alltså fjäder, CO2 och PCP i samma klass.  
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