
 

Verksamhetsplan för 2020 
  

SFS:s Mästerskap  Tid  Plats  Arrangör 

Rörligt mål 10 m    14-15.3  Ingå  RS 

Luftgevär/Luftpistol    22.3.  Esbo  ESF/ÅSSF/SkB 
Luftgevär ligg + 3x20 sk    22.3.  Esbo  ESF/ÅSSF/VS-VA     
Luftolympiapistol    21.3.    Ekenäs  RS/VS-VA/ÅSSF   
Rörligt mål 50 och 100 m    18-19.7  Ingå  RS   
Gevär 50m/Pistol    27-28.6   Åland  ÅSSF   
Gevär 300m    ?  Hollola  KSF (S-F:s region) 
N-Trap, A-Trap    ?  SSG  SSG   
Skeet    ?  Jakobstad  JSF     
Sporting    ?  Jakobstad  JSF 
   

Övriga tävlingar    Tid 
Landskamp Falling Target  ?  Sverige   
European Youth League North Distr.  ?  ?   
SFS oldb. + jun - NylBr bev.  sept - okt  Nylands Brigad 
SFS lagserie för juniorer    börjar v. 5  hembana 
  

Lägerprogram 
Gevärsläger:  min.gevär  ?   
Pistolläger krutvapen  ?   
Pistolläger, luftvapen  Okt - Dec   
Gevärsläger, luftvapen  Okt – Dec 
  
När tävling arrangeras samtidigt på olika platser, är den förstnämda föreningen 
huvudansvarig för arrangemangen av SFSM och uppgör resultatlista. 
SFSM:s resultatlistor sänds till förbundets sekreterare, för insättning på hemsida 

  

Startavgifter i SFSM  300m  luftv/gevär/pistol/viltmål  hagelgrenar 
Seniorer/Damer:  20 €  20 €    35 € 
Juniorer:  10 €  10 €    25 € 
Lagtävling:  17 €  17 €  17 € 
* Stödskytten betalar 1€ startavgift. Förbundet ersätter arr.föreningen sedan med 9€/skytt. 
Ovannämda startavgifter tages beaktande vid arrangerandet av SFSM tävling. 
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Medlemsavgiften á 1€/medlem, betalas i början på året(före 31.3.) till SFS kontonr: 
Fi98  4055 0016 8021 97. Sekreteraren sänder faktura i början på året. 
  

Domarkurser enl. behov. (tag kontakt med Georg-Peter Björkqvist) 

  
SFS hemmabana serier för juniorer startar v.5. 
  

Lagserien med luftgevär skjuts som en hemmabana tävling i klasserna: 
  
14SS 20skott (sittande med stöd), 
I 14SS klassen kan stödskyttarna i 8, 10, och nybörjarklassen 11-14 år skjuta. 
  
14MVS 30skott.  
I 14MVS klassen får 12MVS och 14MVS skyttar skjuta 
  

Lagen (där reserver får användas) består av 3 skyttar och föreningarna får ha flera lag med i 
serien. 
Serien börjar vecka 3. 2020  och fortsätter sedan varannan vecka tills alla lag tävlat mot 
varandra. 
Om lagen slutar på samma poäng avgör: 1) deras inbördes match. 2) Deras skjutna poäng 
sammanlagt. 
Anmälda lag bör vara minst tre för att tävling blir av. 
  

Individuell tävling med luftgevär och luftpistol ordnas som en hemmabana tävling enligt 
klasserna i stödskytte regelboken. (Kultahippusäännöt) 
För att höja intresset för frihands skytte skjuts också i klass  A16.(H16 och D16 i samma klass) 
Där kan också en skytt som deltagit i en stödklass skjuta. 
Tävlingen består av två(2) skjutningar, varav sammanlagda resultatet räknas. 
Verkställande av serien meddelas separat. 
  

Start i skytte, för utbildning av stödskyttar 
Inom SFS föreningarna har vi ungdomar, från 8 års ålder till 20 år, som deltar i våra mästerskap och 
skytteserier. För de yngsta av dessa, från 8 år t.om. 14 år, samt för alla nybörjare tillsammans med sina 
föräldrar ordnar vi under vintersäsongen skytteutbildning och skolning i vapenhantering och 
skytteteknik. 
Föreningarna kan kontakta förbundet om man önskar ordna ett utbildningstillfälle. 
  

Cirkulär 
Per post och per e-post utsänds information till föreningarna om verksamhetsplan, femårsplan, 
möteskallelser, adresser och övrig information. 
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Svenska sidan i Urheiluampuja 
Här införs aktuella saker om förbundet, föreningarna och om medlemmarna. Även resultat från våra 
mästerskap införs i mån av utrymme i tidningen. Här finns också möjlighet för medlemmarna att införa 
material i form av text eller bilder. (tag kontakt med sekreteraren ?) 
  

SFS:s hemsida: sfs.idrott.fi 
Sidan uppdateras kontinuerligt och omfattar all verksamhet (inklusive bilder) med  tävlingskalender, 
resultat, läger och kurser, medlemsföreningarna med adresser, förbundsstyrelsen m.m. 

 

Gå in och titta!  

SFSM:s preliminära tävlingsprogram 2020-2024 
  
  Luftgevär/pistol   Rörligt mål 10 m  Rörligt mål 50  o. 100 m 
2020  ESF/ÅSSF/SkB  RS  RS 
2021  RS/ÅSSF/(VS-VA x))  BSPA  SSG 
2022  KSF 1)  RS 1)  RS 
2023  ESF/ÅSSF/SkB  BSPA    SSG 
2024  RS/ÅSSF/(VS-VA x))  RS  RS 
  
  Luftgev. ligg o. 3x20  Luftolympiapistol 
2020  ESF/ÅSSF/(VS-VA x))  RS/VS-VA 
2021  RS/ÅSSF/(VS-VA x))  RS/VS-VA 
2022  KSF 1)  RS 1)   
2023  ESF/ÅSSF/(VS-VA x))  RS/VS-VA 
2024  RS/ÅSSF/(VS-VA x))  RS/VS-VA 
  x)  VS-VA:s luftvapenbana ? 
  

Min.gev/Pistol    Gev 300       Trap   Skeet  Sporting   
2020  ÅSSF         KSF 3)      SSG   JSF  JSF   
2021  RS         KSF           PSF   ?  FSK 
2022  VS-VA         KSF           ESF   ?  JSF   
2023  RS         KSF           PSF   ?  FSK   
2024  ÅSSF         KSF           RS   ?  JSF 
  

1) SFS:s 100 års jubileum i Kisakallio   ?? 
2)  
3) I samband med S-F:s regionmästerskap 
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