PM med information om JägarSM 2020
Med anledning av Pandemin Covid 19 och de föreskrifter som myndigheter tagit har vi
tvingats ändra på årets JägarSM i Västerås den 8-9 augusti.
Så alla som kommer till tävlingen ska följa myndigheters föreskrifter och rekommendationer
om Covid 19. De viktigaste är:
•
•
•
•
•

Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
Håll minst 2 m avstånd till andra både inomhus och utomhus
Inte hälsa med handslag
Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder
Använd tillhandahållen handsprit och/eller tvål och vatten

Vi kommer att kunna ta mot 60 skyttar vid årets JägarSM. Skyttarna delas in i tre omgångar
med 20 skyttar i varje. Det är då start kl. 07.00 för första omgången och de slutar skjuta kl.
10.00. Omgång två börjar skjuta kl. 10.30 och avslutar sitt skytte kl. 13.30. Sista omgången
börjar skjuta kl. 14.00 med avslut kl. 17.00. Då är det ett skjutlag i timmen och det blir väldigt
lugnt vilket är bra då det inte blir några ”köer” vid skjutplatserna.
Då årets JägarSM inte är som normalt med platser gäller inte de 35 bästa från förra årets
tävling som extra länsplatser. Varje län får i år tre platser. Om inte alla fjärde skytt från alla
län får plats lottas vilka som får delta bland dem. Skulle alla fjärde skyttar få plats blir det
lottning bland femte skyttarna osv.
Skyttar får vara på plats tidigast 30 minuter före sin starttid. Skytt ska också lämna
skjutbaneområdet snarast efter skjutning. Detta för att det inte ska vara över 50 personer på
skjutbanan samtidigt.
Vi kommer också att i år ha länen samlade i samma skjutlag så mycket det går för att hålla
ihop samma personer så mycket som möjligt. De åker ofta ihop och även bor på samma ställe
under tävlingen.
Vi håller antalet funktionärer på så få som möjligt för att minska det totala antalet personer
som är på banan samtidigt. Skytt ett i skjutlaget får ansvar för att protokollet kommer till
sekretariatet.
Träningsdagen kommer att läggas upp med tider för olika län när de får träna. Vi vill ha
anmälan på vilka som kommer och träningsskjuter för att även där ha tider för att inte för
många ska vara på skjutbanan samtidigt. Anmälan om träning sker till
lars.bjork@jagareforbundet.se
Resultatlista kommer bara att finnas online på nätet för att inte det ska vara folksamling vid
resultattavlor.
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Prisutdelning kommer att ske men de som inte har pris att hämta uppmanas att inte närvara på
denna. Tag gärna pris åt kamrater så kanske alla pristagare inte behöver vara på plats.
Då detta år inte blir fulltaligt med skyttar kommer 2019 års resultatlista gälla för länsplatser
med de 35 bästa till 2021 års JägarSM.
När alla anmälningar inkommit kommer ett skjutlagsschema att komma ut med starttider för
alla skyttar.
Skyttar som kommit med till JägarSM och sedan inte kan komma ombeds meddela oss snarast
så vi kan kall in reserv.
Det kan komma att bli återbud så alla som inte kommer med kan komma att få ett besked sent
om plats pga återbud från någon skytt.
Lagtävling kommer att ske som vanligt i föranmälda tremannalag.
Vi kommer att inte kunna ta emot husbilar och husvagnar för övernattning vid skjutbanan pga.
pandemin.
Vapenkontroll sker fredag mellan kl. 11.00 -18.00 samt lördag kl. 06.30 – 14.00.
Mer information kommer på Västerås jsk hemsida.

Välkomna
Lars Björk sekr.
Västerås Jsk

Västerås Jsk
c/o Lars Björk
Litslunda 11
725 93 Västerås

Tel 070 33 00 679
E-post: lars.bjork@jagareforbundet.se

