
 

 

 

 

 

 

 

På uppdrag av Svenska Bågskytteförbundet inbjuder 

Nora Bågskytteklubb er till  

SVENSKA MÄSTERSKAPET I FÄLTBÅGSKYTTE 

SAMT SWEDISH OPEN 

4-5 augusti 2018 

  
   

Tävlingsplats:  Digerberget, Nora.  Skyltat från väg 244 
WGS 84 (lat, lon) 59°29'46.5"N 15°1'42.8"E 

WGS84DDM (lat,lon) 59°29.774' N15°1.713'E 

WGS84decimal (lat,lon) 59.49624, 15.028557 

Karta: Se hemsidan  

  

Omfattning och tider:  48 mål fält: 

1x24 mål omärkt fält och 1x24 mål märkt fält: 

Swedish Open skjuts utan eliminering och finaler. 

lördag 4 augusti kl. 10.00. Uppvärmning: 08.30 - 09.45.  

söndag 5 augusti kl. 09.30. Uppvärmning: 08.00 - 09.15. Seedade patruller  

  
Klasser:  SM-klasser enligt SBF bestämmelser (Elit, Master 50, Veteran 60) och onominerade lag 

om tre skyttar enligt SBF.   

För Swedish Open även Cadett 13, Junior 16 samt utländska skyttar. 

Skyttar anmälda till SM ingår automatiskt i Swedish Open 

  
Material:  Under tävlingen kommer materialkontroll utföras av SBF utsett tekniskt ombud. 

Under skjutning på tävlingsbanan är förenings skjuttröja obligatorisk samt övriga klädes 

och reklamregler enligt SBF. För uppvärmning samt prisutdelning gäller valfri klädsel eller 

enligt egna klubbens policy. 

 

Tävlingsexpedition:  Avhämtning av startlistor och avprickning sker vid tävlingsplatsen:  

Fredag den 4 augusti 17.00 – 21.00  

Lördag den 5 augusti 07.00 – 09.00  

  

Anmälan:  Skall vara Nora BSK tillhanda senast den 6 juli 2018   

Insändes till: par.israelsson@telia.com märk med Fält-SM 2018   

Ange klubb, skyttens namn och klass  

Efteranmälningsavgift +50%, övriga anmälningsregler enligt SBF Bok 2; § 3.7.3  

  

http://www.norabagskytte.se/tavlingresultat/smfalt/2018smso/hittatilltavlingendirections/
mailto:par.israelsson@telia.com?subject=Fält-SM%202018


Anmälningsavgift:  Individuellt SM och SO; 500 kronor 

Lagavgift SM; 300 kronor 

Junioravgift SO; 300 kronor 

Betalas i samband med anmälan på bankgiro 5245-6613 

Ange FÄLT-SM 2018 + skytten / klubbnamn som referens.  

  
 

Priser:  SM: RF-medaljer 

SO: Hederspriser till pallplaceringar och minnesgåva till samtliga skyttar. 

Endast pristagare på prispallen. (Ej uthämtade priser kan skickas mot fraktkostnad). 

Förtäring:  Kommer att finnas vid tävlingsplatsen. Korv med bröd, smörgåsar, dryck, frukt, godis 

m.m.   

Förbeställning av mat kommer att finnas, bokas via formulär på hemsidan, pris 80kr per 

mål. 

Logi:  Möjlighet att ställa husbil eller husvagn kommer att finnas vid tävlingsplatsen, ingen el 
kommer att tillhandahållas men dusch och toalett finns.  

Kostnad för uppställning 100 kronor/natt (begränsat antal platser)  

Plats ska bokas i samband med anmälan. Övrig camping ej tillåten på tävlingsplatsen. 

 

Logi i närheten av Nora, http://www.visitnora.se/  

Tänk på att vara ute i god tid med bokningar p.g.a. att det är semesterperiod och Nora är 
en turiststad. 

  
Övriga upplysningar:  Tävlingsledare: Göran Carlsson  

goran.a.carlsson@orebro.se  

070-623 19 95   

 

Sekretariat: Pär Israelsson  

par.israelsson@telia.com 

070-247 04 13 

 

Tekniskt ombud: Bengt Idéhn  

bengt@idehn.se 

070-546 34 66 

 

Ianseo: http://www.ianseo.net/Details.php?toid=3694 

 

Hemsida: 

  

http://www.norabagskytte.se/tavlingresultat/smfalt/ 

Här kommer all löpande information att finnas angående tävlingen. 

Välkomna!  

Nora BSK  
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