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Nimrod JSSF och Svegeråsens JSK 
Inbjuder till 

SM ESP 2020 samt LLT 1 (max 180 skyttar) 
 

Corona epidemin medför begränsningar som gör att SM:et delas upp med 12 skjutstationer på 
Nimrod och 12 stationer på Svegeråsen. Skyttarna blir indelade i grupper och hälften av grupperna 
skjuter på lördag förmiddag, resten på eftermiddagen. Hälften skjuter hos Nimrod på lördag och 
andra hälften på Svegeråsen. På söndagen blir det tvärtom. 
 
   Info: SM avgörs över 200 duvor i samtliga klasser: Herr, Dam, Junior och Lag samt 

RM i klasserna 50, 60. 

 Skyttarna lottas ut i skjutlag och de trycker och dömer själva. 
 Tillåten ammunition är stålhagel, max 28 g, 6-9:or. 

 Lagtävling med 3 skyttar i laget. Anmäl lag. 

 Ytterligare info kommer att finnas på www.svegerasen.se  

   Tid: 5–6 september 2020. Ingen samling men skyttarna skall vara på sin start-
skjutplats senast 08.45 på lördag. Skjutstation nummer ett inleder kl. 09.00 

   Plats: Nimrod JSSF, Kuröds Industriområde, Nimrods väg Uddevalla 

 Svegeråsens JSK skytteanläggning i Vara kommun 
 Koordinater Lat N 58 18´40” Lon E 12 51´0” 

   Anmälan: E-anmälan på indta.se senast måndag den 24 augusti 2020. 

 Antalet deltagare är maximerat till 180 st. För ev. reservplatser kontakta 
 Christer Eksvärd, ordforande@svegerasen.se, 070-524 12 60 

   Startavgift: 900 kr exklusive ammunition. Lag 200 kr. 
Inbetalning görs på Bankgiro nr: 5457-5493 eller Swish: 123 459 63 91. 

 Anmälningar stryks, där inte startavgiften betalats senast 3 dagar efter 
anmälningstidens utgång. (Gäller även lag.) Anmälda deltagare som uteblir 
utan att meddela detta erhåller ingen återbetalning av startavgiften. 

 Vid strykning före anmälningstidens utgång återbetalas 90% och därefter 50% 
av startavgiften. 

   Priser: Endast SM- och RM-medaljer. 
 

   Servering: Ingen servering, ingen kiosk, ingen försäljning. 
 

   Boende: Inget boende på skytteanläggningen. Inga husvagnar, husbilar eller tält. 
 

   Särskjutning: Inga särskjutningar utom till finalen. Vid lika resultat studeras utfallet på 
skjutstationer i lottad ordning. 

 Ingen prisutdelning utom till finalisterna. 

 Frågor och synpunkter till Roger Jarnald, 
 roger.jarnald@outlook.com, 070-553 60 60 

Anmälan senast den 24 augusti 2020 
 


