
  

 

 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET VILTMÅLSSEKTIONEN 
Postadress: Idrottens Hus, 114 73 STOCKHOLM  |  Besöksadress: Fiskartorpsvägen 15A 

Telefon: 08-699 63 70  |  e-post: office@skyttesport.se  |  www.skyttesport.se 

Org.nr. 802003-1707  |  Bankgiro: 834-7718  |  Plusgiro: 151779-6 

Tävlings-PM Viltmål 
(senast ändrad den 22 April 2013) 
 
ALLMÄNT 
För att en tävling ska vara godkänd av Svenska Skyttesportförbundet(SvSF) skall 
den finnas med i SvSF tävlingskalender (IndTa) med inbjudan 
(inbjudanviltmal@skyttesport.se) senast 21 dagar före första tävlingsdagen. Detta för 
att eventuella rekord ska bli godkända. 
. 
Föreningen själv publicerar tävlingen i sin helhet i SvSF tävlingskalender (IndTa). 
. 
För att få med tävlingen ska följande information skickas in: 
• Tävlingsgren. (Viltmål 50, Runningtarget eller jaktkombination, mfl) 
• Typ av tävling och ev namn. T.ex. SM, Swedishcup eller DM 
• Tävlingsdatum och eventuella reservdagar. 
• Kontaktperson med telefonnummer och e-postadress. 
Denna information skall e-postas till  inbjudanviltmal@skyttesport.se 
Notera att det kan ta upp till 5 arbetsdagar innan insänt material syns på hemsidan 
 
Tävlingslicens krävs av alla från det år man fyller 15år. Det är arrangörens ansvar att 
kontrollera licensen och att den är giltig för aktuellt år. Lista med godkända licenser 
finns på hemsidan och lösenord kan tillhandahållas av grenansvarig. 
 
Tävlingsdagar 
Tävling måste genomföras på utannonserade tävlingsdagar. För att skytt ska få 
skjuta på annan dag måste den vara utlyst som reservdag i inbjudan. För att få an-
vända reservdag måste skyttar från minst två föreningar delta och ansvarig tävlings-
ledare finnas på plats. Arrangörer bör eftersträva att skyttar från skilda föreningar 
deltar i de olika skjutlagen. 
 
Antal omgångar 
 
Det ska framgå i inbjudan hur många omgångar som tävlingen gäller. 
 
MATERIAL 
 
Endast tavlor godkända av Svenska Skyttesportförbundet skall användas. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET VILTMÅLSSEKTIONEN 

RESULTAT 
 
Arrangören lägger omgående efter avslutad tävling ut resultaten i kalendern samt 
sänder även resultat till resultatansvarig på följande adress: 
 resultatviltmal@skyttesport.se 
 
Resultatlistan skall innehålla: 
• Skyttens namn 
• Förening 
• Tävlingslicensnummer 
För de skyttar som inte behöver tävlingslicens skall födelseåret anges. 
• Resultat 
. 
Eventuellt tävlingsreferat mottages tacksamt till Svensk Skyttesport och hemsidan. 
Skicka gärna en sammanställning över de bästa resultaten individuellt och i lag till 
ortstidningar, rikstidningar, TT-sporten sport@tt.se etc. 
 
Svenska rekord 
För att vi snabbt skall kunna handlägga svenska rekord och därmed snabbt få ut in-
formation till media om nysatta svenska rekord så är det mycket viktigt att rekordpro-
tokoll faxas alternativt skickas till förbundet samma dag som rekordet skjutits. En för-
utsättning för detta är att respektive tävlingsarrangör har rekordprotokoll tillhands när 
tävlingar genomförs. 
 
Adress till förbundet: 
Svenska Skyttesportförbundet 
Idrottens hus 
11473 Stockholm 
Epostadress: office@skyttesport.se 
 
Rekordprotokoll (pdf) finns att ladda ner från Svenska skyttesportförbundets hemsida 
www.skyttesport.se Protokollet finns under: Hem/Tävlingsverksamhet/Rekord och 
medaljörer/Rekordprotokoll 
 
STARTTJUGAN 
Starttjugan utgör 20 kr per tävlingsstart. (Gäller samtliga tävlingar.) 
Ska inbetalas till SvSF på bg 5779-1287. 
Ange förening, gren, tävling, datum samt antal starter. 
 
Lycka till med tävlingsarrangemanget! 
 
 
Bilag 1  Förslag på inbjudan 
Bilag 2 Förslag till startordning i jaktkombination 
Bilag 3 Kontrollista för sektionsrepresentat vid tävling 
Bilag 4 Protokoll för SM Rekord 
Bilag 5 Ansökan om bidrag för SM medaljer 
Bilag 6 SM, RM status och medaljer 
Bilag 7 Särskiljning om medaljer 
 
 
 



 

   
 

 

 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET VILTMÅLSSEKTIONEN 

INBJUDAN (arrangörens ansvar)    Bilaga 1. 
 
Inbjudan skall innehålla uppgift om: 
 

• tävlingsgren/ar och omfattning 
• arrangör 
• tidpunkt för tävlingen 
• startavgifter 
• senaste anmälningsdag och postgironr för anmälningsavgift 
• sista anmälningsdag, max 8 dgr före tävlingsdag (större tävling ex SM max 14 

dgr före tävlingsdag) 
• anvisning om förläggningsmöjligheter (viktigt att kunna rekommendera bra och 

billig logi) 
• uppgift om skyttarna skall biträda som funktionärer 
• annat väsentligt för tävlingen 

 
Kopia på inbjudan skall samtidigt sändas till sektionsrepresentant. 
 
EXEMPEL 
 
INBJUDAN TILL SM VILTMÅL  50 m. 
 
På  uppdrag av SvSF`s viltmålssektion får härmed X-köpings SPSK inbjuda till 
Svenska Mästerskap Viltmål 50 m. 
 
Tid Lördag och Söndag 15 – 16 juni 201X 
 
Plats X-arenan 
 
Anmälan Senast den 5 juni 201X 
 
Till Anders Andersson 
 Almvägen 1 A 
 XXX XX  X-köping 
 
Upplysning tel:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Program Lördag 15 juni kl 09.00 reg 30 + 30 lopp ind 
 Söndag 16 juni kl 09.00 bl 20 + 20 lopp ind 
 
Avgifter XXX/gren insätts samtidigt med anmälan på pg xxxxxxxxxxx 
 
Övrigt För övernattning rek X-köpings stugby, 1 km från skjutbanan. Bokas via 
tel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Väl mött till en trevlig tävling önskar 
 
X – köpings Sportskytteklubb 
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FÖRSLAG TILL STARTORDNING I JAKTKOMBINATION  Bilaga 2. 
 
Listan är utskriven för 18 lag, vilket ger plats för 90 skyttar. 
 
Lagnr Dag 1   Dag 2 
 
 V 80 m         V 50 m          Skeet I V 80 m        V50 m           Skeet I 
 
1. 07.00 08.30 10.00 11.30 13.00 14.30 
 
2. 10.00 07.00 08.30 14.30 11.30 13.00 
 
3. 08.30 10.00 07.00 13.00 14.30 11.30 
 
4. 07.30 09.00 10.30 12.00 13.30 15.00 
 
5. 10.30 07.30 09.00 15.00 12.00 13.30 
 
6. 09.00 10.30 07.30 13.30 15.00 12.00 
 
7. 08.00 09.30 11.00 12.30 15.30 14.00 
 
8. 11.00 08.00 09.30 14.00 12.30 15.30 
 
9. 09.30 11.00 08.00 15.30 14.00 12.30 
 
10. 14.30 13.00 11.30 10.00 08.30 07.00 
 
11. 13.00 11.30 14.30 08.30 07.00 10.00 
 
12. 11.30 14.30 13.00 07.00 10.00 08.30 
 
13. 12.00 13.30 15.00 07.30 09.00 10.30 
 
14. 15.00 12.00 13.30 10.30 07.30 09.00 
 
15. 13.30 15.00 12.00 09.00 10.30 07.30 
 
16. 12.30 14.00 15.30 08.00 09.30 11.00 
 
17. 15.30 12.30 14.00 11.00 08.00 09.30 
 
18. 14.00 15.30 12.30 09.30 11.00 08.00 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
 

 

 

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET VILTMÅLSSEKTIONEN 

KONTROLLISTA FÖR SEKTIONSREPRESENTANT VID TÄVLING           Bil 3. 
 
Före tävling; 
 

1. Ta kontakt med arrangören och se till att han/hon i god tid erhåller 
tävlings PM 

2. Kontrollera att banorna är besiktigade så de är reglementsenliga. I 
samband med besiktningen bör en genomgång med funktionärerna 
ha skett. 

3. Gå igenom tävlings PM med arrangören 
4. Till landskamper, riksmästerskap och svenska mästerskap skall me-

daljer och/eller plaketter finnas. Arrangören ansvarar. 
 
Under träning; 
 

1. Vägvisningsskyltar skall finnas uppsatta 
2. Kontroll av inskjutningsarrangemang: 

-korrekt avstånd    
      -inskjutningstavlor skall finnas i tillräcklig mängd  

3. Kontrollera figurer (målmaterial) 
4. Kontrollera att erforderliga tolkar finns: 

- 4.5   -   4.5 mm 
- .22   -   5.6 mm 
- .22   -   8.0 mm 
- 6.5   -   8.0 mm 
- 7.62  -   8.0 mm 

5. Påminn om att funktionärerna måste vara på plats i god tid före skjut-
ningen början. 

 
Under tävling; 
 
1. Se till att förskyttar alt klicklopp börjar i god tid 
2. Påpeka felaktigheter som kan förekomma i markering eller skjutledning 
3. Vara med vid markörbyten och kontrollera så att inga onödiga störningar 

uppstår 
4. Organisera tavelgranskning 
5. Se till att resultaten kommer upp på resultattavlan 
6. Var tillgänglig och var beredd att ta emot åsikter från skyttar och tävlings-

ledning för vidarebefordran till den övriga styrelsen 
7. Ta bilder för publicering i Skyttesport. 

 
      Vid prisutdelning; 

1. Tacka arrangörsklubben 
2. Ge skyttarna den information som kan vara aktuell 
3. Påminn om att klubben rapporterar till TT så snart prislistan är klar. 

       Efter tävling och prisutdelning; 
1. Referat till Skyttensporten och hemsidan 
2. Påminn om att resultatlistorna skickas ut  
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Bil 4. 
PROTOKOLL från tävling där svenskt rekord tangerats eller överträffats. 
 
Gren:………………………………………………………………………………………….. 
 
Skyttens/skyttarnas namn:……………………………………………………………………. 
 
Föreningstillhörighet:……………………………………………………………………........ 
 
Poäng:……………….……....................................................................................................... 
(i lagtävling skall även de enskilda skyttarnas resultat anges) 
 
Tävling:……………………………………………............................................................ 
 
Tävlingsdag:………………………………Skjuttid:…………………………………… 
 
Tävlingsarrangör (SDF, sektion, klubb):………………………………………………… 
 
Tävlingsledare:………………………………………………………………………… 
 
Tävlingen utannonserad på SvSF tävlinskalender och/eller i Skyttesport:  
datum………….…Nr…………….. 
Minst tre skyttar alternativt två lag från minst två klubbar deltog i tävlingen □  
 
Vapen:……………………………………………………………………………… 
 
Vapenkontroll utförd av:………………………………………................................ 
 
Tryck:……………..gAnm:…………………………………………………………… 
 
Ammunition (kaliber, material, fabrikat)…………………………………………………… 
 
Skjutledare (domare):…………………………………………………………………… 
 
Tavelkontrollanter/sidodomare……………………………………….Tolk:….............mm  
 
Följande av SvSF godkänd tavelmateriel har använts:…………………………………… 
 
Kontroll av tavelställ, kastlängd och tider har utförts av:………………………………... 
 
Anm:……………………………………………………………………………………… 
 
ISSF regler som följts:…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………… Godkännande föreslås………… 
Ort, datum                                         Datum 
 
…………………………………………..                   …………………………………… 
Tävlingsledare   Sporchef/Generalsekreterare SvSF 
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Viltmålssektionen     Bil 5 
 
 
 
Till 
Viltmålssektionen  
 
 
 
 
 
Ansökan om bidrag till medaljer vid SM-tävling 
 
 
Förening: ………………………………… ansöker härmed om bidrag med 250 kr/gren 
 
sedan föreningen anordnat SM-tävling i följande grenar: 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
…………………………………………………………..   Datum: …………………… 
 
Totalsumma: ……………. 
 
 
Bidraget önskas insatt på följande konto: ……………………………………………… 
 
 
………………………………… den …………………………. 
 
 
 
 
……………………………………………….. 
Underskrift / funktion i föreningen 
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SM, RM status och medaljer    Bil 6 
 
SM-tävlingar 
Individuellt SM kan bara anordnas om grenen godkänts som SM-gren av Riksidrotts-
förbundet. SM blir det om det är tre startande skyttar från två klubbar och då utgår tre 
medaljer. Det delas aldrig ut mindre än tre medaljer på individuella SM. 
Lag SM blir det om det startar minst två lag från två klubbar. Det delas således inte ut 
mindre än två medaljer. 
 
Undantag: 
Individuellt SM kan det också bli om det startar minst fem skyttar från samma klubb. 
Då delas det ut tre medaljer. 
 
Lag SM kan det också bli om det startar tre lag från samma klubb. Även då delas det 
ut tre omgångar medaljer. 
 
RM – tävlingar 
Reglerna för utdelande av medaljer beslutas av respektive sektion. 
 
Sektionens regler: 
Fem skyttar skall delta för att tre medaljer skall utgå. Vid lägre antal skyttar gäller att 
det alltid skall vara två skyttar som inte får medalj, något som innebär att om det 
endast startar två skyttar utgår inga medaljer. 
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Särskiljning om medaljer.    Bil 7 
 
 
Vid årsmöte den 15 mars 2008 beslutades efter styrelsens proposition följande 
 
Särskjutningen består av två (2) provskott, ett vänster och ett höger. Därefter två (2) 
tävlingskott, ett vänster och ett höger 
 
A. 
80 m enkelskott, om totalplacering 1 – 3 
80 m dubbelskott, om totalplacering 1 – 3 
 
B. 
Enkel kulkombination, enkelskott om totalplacering 1 – 3 
Dubbel kulkombination, dubbelskott om totalplacering 1 – 3 
 
C. 
Jaktkombination, bägge kulgrenarna om placering 1 – 3 i respektive delgren 
Enkel jägarkombination, bägge kulgrenarna om placering 1 – 3 i respektive delgren 
 
Särskiljning vid 10 och 50 m grenarna samt hagelgrenarna sker enligt respektive reg-
lemente. 
 
Regeländring för enkel jägarekombination 
 
Vid årsmöte den 23 mars 2012 beslutades efter styrelsens proposition följande 
 
Särskiljning 
Sammanlagt: 
Vid mästerskapstävlingar tillämpas särskjutning om platserna ett till tre 
(1-3). Denna särskjutning skall bestå av en omgång om en (1) serie löpande rådjur 
50 m och en (1) serie nationell skeet. Grenarna skjutes i nämnd ordning. Kan skyttar 
inte särskiljas därefter erhåller de samma valör på medaljen. 
 
 


