
BRATTVALL 
 

BÄNKSKYTTE 2017 
med SM i Light Varmint och Jägarklass  

 

 

Fre 21/7 Officiell träning, 100 och 200m 

                 

Lör 22/7 Heavy Varmint, 100m  SM Light Varmint 

  Sporter, 100m   

  Jägarklass, 100m        SM 
               

Sön 23/7    Heavy Varmint, 200m   SM Light Varmint     

              Sporter, 200m  

  Jägarklass 1, 200m      SM         
  

Light Varmint innefattar även SM i Grand Agg., Two Gun Agg.  som 

påbörjades med Heavy Varmint i Fredriksberg i 13-14 Maj och Lagtävling.  

De olika klasserna skjuts samtidigt men vi försöker undvika att placera 

Jägarklasskyttar invid de som skjuter klenare kalibrar.  
 

Startavgifter: 
Heavy Varmint  300:-/dag, 500:- för 2 dagar.   

Sporter och Jägarklass  200:-/dag, 300:- för 2 dagar.  

Halv avgift i alla klasser för skytt under 20 år.  

Lagtävling SM Light Varmint för 2-mannalag, ingen avgift. 

 
Föranmäld Lunch 75:-/dag inkl. kaffe, 100:- för övriga i mån av tillgång. 

Hamburgare, korv m. bröd, Kaffe och smörgåsar finns att köpa alla dagar.  

Anmälan bör ske via mail 14 dagar innan tävling med önskemål om att dela 

bänk/flaggor till: roland.gullsjo@gmail.com 
 

 Utlottning av rostfri matchpipa av högsta kvalité, 1 lott per start 
 

SERVERING          VÄLKOMMEN! 
 

http://brattvallsjaktskytteklubb.ac.se/ 



 

Tävlingsplanering  
 

 

Fredag 21/7: Officiell träning 
 

09.00 – 18.00  Träning 100 och 200 meter. 

 

Lördag 22/7: 100m, Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 
 

          – 08.50 Flaggutsättning (flaggorna kan flyttas vid lunchuppehållet) 

08.00 – 08.50  Anmälan. Vapenkontroll för Sporter- och Jägarklassvapen obligatorisk. 

                    Vapenkontroll Heavy Varmint endast stickprov.  

 Våg tillgänglig för egen vapenkontroll.  

08.50 Samling för välkomsthälsning, presentationer, genomgång av tävlingsprogram  

09.00              Start tävling Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 5x5 skott 

 

Söndag 23/7: 200m, Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 
 

          – 08.50  Flaggutsättning (flaggorna kan flyttas vid lunchuppehållet) 

08.00 – 08.50  Anmälan för tillkommande. Kontroll av eventuellt tillkommande vapen i 

Sporter och Jägarklass, för övriga görs endast stickprov. 

09.00               Start tävling Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 5x5 skott 

 
Regeltolkningen i Jägarklass har varit föremål för diskussion. Tävlingsarragören 

har att tolka de regler som årsstämman beslutat och regelkommittén formulerat. 

Efter konsultation med styrelseledamöter och ledamöter i regelkommittén så 

gäller följande: Lås från exv. Kelbly´s och BAT med magasin får användas men 

byggen från dessa företag är inte att betrakta som ”standard från fabrik” och 

undantas därför inte från kravet på stockens utformning som anges i regelboken. 

Kaliber 6,5 x 47 är godkänd i Jägarklass. 

   

Vid sen anmälan prioriteras inte bänkplacering. Önskemål om att använda 

samma bänk/flaggor försöker vi bara tillmötesgå så långt vi anser det är rimligt. 

Har du inga flaggor, tala om detta så försöker vi ordna så att du får dela bänk 

med skyttar som har flaggor. Lån av skjutstöd kan ev. också förmedlas. 

Tidigt inkomna önskemål har fördel.  

Sen anmälan: Försök om möjligt att göra det till Roland Johansson på 

träningsdagen, fredag mellan 17.00 och 18.00 

För att på ett bättre sätt kunna anpassa mängden lunchmat till behovet provar vi 

på nytt att erbjuda de som föranmäler att de vill köpa lunch att betala den 

tillsammans med startavgiften. Övriga kan köpa lunch i mån av tillgång till ett 

högre pris. 

Under träningsdagen serveras ingen lunch men hamburgare, korv och bröd, 

kaffe och smörgås mm kommer att finnas. 

 



BRATTVALL 
 

BENCH REST 2017 
Swedish Championships LV and National Hunter´s Class 

 

Fri 21/7    Official Training  9.00am to 18.00pm  
                 

Sat 22/7   Heavy Varmint, 100m     SM Light Varmint

         National Sporter, 100m   

         National Hunter, 100m   SM  
               

Sun 23/7  Heavy Varmint, 200m     SM Light Varmint   

           National Sporter, 200m  

           National Hunter, 200m    SM 
                  

Shooting different classes in the same relay is avoided as far as possible in 

order to keep more powerful weapons, as used in the Swedish National 

Hunter’s Class, separated from Varmint rifles. 

Light Varmint includes awards for Swedish Championships, Swedish 

citicens only as well as awards for Two Gun Agg.,  started with Heavy 

Varmint in Fredriksberg May 13-14. 
 

Entry Fees:  
Heavy Varmint  300:-/day, 500:- för 2 days.   

Sporter och Hunter  200:-/day, 300:- för 2 days.  

Half fee in all deciplines for shooters under 20 years of age.  

Team Competition Swe. Championships LV 2-man team, no additional fee. 
 

Preregistered Lunch 75:-/day with coffee, 100:-/day for Lunch left over. 

Hamburgers, sausages with bred, koffe and sandwishes served all days.  

Please preregister by e-mail to roland.gullsjo@gmail.com 14 days before 

competition Requests regarding to use same bench/flags will be 

accommodated as far as possible. Early requests will have an advantage. If 

you don’t have flags please tell, maybe we can place you at a bench with 

shooters who have flags. 
   

Lottery on Stainless premium grade barrel, 1 ticket per entry 
 

CANTINA    -    WELCOME! 
http://brattvallsjaktskytteklubb.ac.se/ 

mailto:roland.gullsjo@gmail.com


Detailed Program 
 

Friday 21/7: 09.00 – 18.00  Official training 100 and 200 meters.  
  

Saturday 22/7: 100m  

                    Heavy Varmint 

                    Swedish Championships in LV, Swedish citizens only. 

                    Swedish Championships National Hunter´s Class 

                    National Sporter Class 
                

          – 08.50    Wind flag placement (flags can be moved during lunch break). 

08.00 – 08.50    Entry. Scales available for own weight control of LV guns, random 

inspections will occur.  

 National Hunter´s Class and National Sporter Class guns are subject to 

mandatory inspection. 

08.50  Welcome address, presentations, run through of program. 

09.00                 Start of Competitions 

 

Sunday 23/7: 200m ,  

                    Heavy Varmint 

                    Swedish Championships in LV, Swedish citizens only. 

                    Swedish Championships National Hunter´s Class 

                    National Sporter Class 
                

          – 08.50    Wind flag placement (flags can be moved during lunch break). 

08.00 – 08.50    Entry for new arrivals. Mandatory inspection of newly entered National 

Hunter´s Class and National Sporter Class guns, only random inspections of 

other guns. 

09.00                 Start of Competitions  

 

Entry Fees  
HV 300 SEK per day, 500 SEK for 2 days, half fee for shooters under 20 years of age. 

Sporter 200 SEK per day, 300 SEK for 2 days, half fee for shooters under 20 years of age. 

Hunter’s 200 SEK per day, 300 SEK for 2 days, half fee for shooters under 20 years of age. 

LV 100 + 200m 2-man team competition, Swedish citizens only, no additional fee. 

 

Registration  
Please do register by e-mail to roland.gullsjo@gmail.com 14 days before competition.  

Requests regarding to use same bench/flags will be accommodated as far as possible. Early 

requests will have an advantage. If you don’t have flags please tell, maybe we can place you 

at a bench with shooters who have flags. Late registration during practice day 17.00 – 18.00  
I order to adapt the amount of food to our number lunch guests we this year ask for 

preregistration and food to be paid together with entry fees. Others may buy lunch at a higher 

price if there is enough food. During practice day no lunch is served but sausages with bred 

and coffee and sandwiches will be available. 

  

mailto:roland.gullsjo@gmail.com

