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1 INLEDNING
Avsikten med detta kompendium med råd och anvisningar för både tävlingsdeltagare och
lagkapten som representerar den svenska tävlingstruppen.

2 TYPER AV INTERNATIONELLA TÄVLINGAR
I detta kapitel redovisas en del skillnader mellan reglementena hos olika internationella och
nationella tävlingar som kan vara bra att veta om innan man anmäler sig. Studera alltid
aktuellt reglemente för alla detaljer.

2.1 NM, Nordiska Mästerskap
2.1.1 Kvalificeringskrav
Nordiska Mästerskapen är öppna för alla som är ”fullvärdiga” medlemmar i respektive lands
organisationer som är anslutna till MLASC (Muzzle Loaders Association Scandinavia), det
vill säga att inga krav på kvalificering finnas och heller inget tak på antalet tävlande från
respektive land.

2.1.2 Medborgarskap
Frågan om medborgarskap kan ställa till det för dom som kommer från annat land och för att
kunna tävla för Sverige så gäller enligt SSSF stadgar:
”Som medlem accepteras svenska medborgare samt icke-svenska medborgare
med fast adress i Sverige och personnummer/skattenummer.”
Folkbokföringslagen §3:
Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras
Folkbokföringslagen §4:
En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får
folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt
Person som är nordisk medborgare kan söka direkt om folkbokföring, personer som kommer
utanför de nordiska länderna måste ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt (gäller även EUmedborgare). Var beredd på att kunna uppvisa papper som styrker att du uppfyller kraven
ovan.

2.1.3 Skillnad i skjutklasser jämfört med de svenska
Följande tävlingsklasser som finns upptagna i det svenska reglementet finns INTE vid
Nordiska Mästerskapen:
Ruger (fri slaglåsrevolver)
Remington 12,17 (Original patronladdat gevär, 50 meter stående)
Husqvarna (lerduveskytte med patronladdad hagelbössa)
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2.2 EM, VM, Europeiska och Världsmästerskap
VM arrangeras vartannat år och så kallade zon- eller världsdelsmästerskap mellanliggande år
och i Europa gäller EuropaMästerskap (EM). VM hålls jämna årtal t.ex. 2014, 2016 och EM
udda årtal (2015, 2017, ….).

2.2.1 Kvalificeringskrav
Varje nation får skicka maximalt sexton (16) deltagare i varje tävlingsklass. I varje klass får
maximalt 8 vapen vara repliker (klasserna Colt och Mariette undantagna), men man får ha upp
till sexton orginalvapen i tävlingsklassen om man vill. För fallet att det finns fler intresserade
än platser så gäller SSSF kvalificeringsregler, se SSSF dokument ”Tävlingsverksamhet” (på
sidan 8) som du hittar på SSSF hemsida: www.sssf.net.

2.2.2 Medborgarskap
Frågan om medborgarskap kan ställa till det för dom som kommer från annat land och för att
kunna tävla för Sverige så gäller enligt MLAIC stadgar följande:
“Each competitor shall be either a national of, have been born in or permanently resides in,
the country he is representing.”
Slutsatsen av ovanstående är att det är samma villkor för att medlem i SSSF enligt kapitel
2.1.2 ovan.

2.2.3 Skillnad i skjutklasser jämfört med de svenska
Följande tävlingsklasser som finns upptagna i det svenska reglementet finns INTE vid EM
och VM:
Ruger (fri slaglåsrevolver)
Smith & Wesson (Patronladdad revolver)
Remington 12,17 (Original patronladdat gevär, 50 meter stående)
Remington (Patronladdat gevär, original, 100 meter liggande)
Remington Match (Patronladdat gevär, replika, 100 meter liggande)
Husqvarna (lerduveskytte med patronladdad hagelbössa)

3 KULOR, KRUT OCH TÄNDHATTAR
Vid EM och VM bjuder SSSF krut och tändhattar på plats. De vanligaste krutfabrikaten som
erbjuds av arrangören är i första hand Schweizerkrut (I, II, III och IV) samt Vanos krut i andra
hand. Tändhattar som finns är RWS röda, gröna och fyrvingade stora tändhattar.
Ange vid intresseanmälan till tävlingen hur mycket krut som du behöver och hur många
tändhattar. Vid EM och VM så brukar man hinna med en träningsomgång med varje vapen
innan själva tävlingen. Räkna med 26 laddningar plus ett par i reserv och för eventuella
läskskott.
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Om du skall resa med flyg så får inget krut eller tändhattar tas med utan allt måste inhämtas
på plats. Sker resan med bil eller buss så kontrollera om det är tillåtet att passera landsgränser
med krut och/eller tändhattar i bagaget.
För blykulor behövs oftast inga särskilda tillstånd, men Australien kräver att man anger antal
kulor som förs in i landet så ta det inte för givet att det är fritt.

4 VAPENFÖRVARING PÅ PLATS OCH UNDER RESA
Många gånger erbjuder arrangören vapenförvaring på skytteanläggningen till förmånligt pris
så utnyttja gärna detta erbjudande. Lokala regler kan gälla avseende hantering och transport
av vapen, ge akt på den information som lagledaren skickar ut.

5 TÄVLANDES KLÄDSEL
Klädsel skall vara ”vårdad” vilket betyder hel och ren. I samband med officiella invigningar,
prisutdelning och liknande skall SSSF särskilt framtagna landslagskläder (Pikétröja) bäras
tillsammans med heltäckande byxor eller kjol.
I samband med avslutningsbankett eller motsvarande gäller slips, mörk kavaj och gråa/mörka
byxor för män, kvinnor har större frihet i detta avseende så länge det är välvårdad klädsel.

6 LAGLEDARENS FUNKTION
Lagledarens har en viktig funktion att fylla då den är kontaktpunkten utåt mot
tävlingsarrangören och som informatör och stöd till de tävlande.
Lagledarens roll och uppgifter är följande:
Sköta all kommunikation mellan tävlingsledning och deltagande skyttar
Sätta samman lagtävlingar och anmäla dessa till tävlingsledningen
Sköta hantering kring eventuella protester. Vid EM/VM har även MLAIC-delegaten
befogenhet att agera, men det åligger både MLAIC-delegat och lagledare att
kommunicera med varandra innan man agerar.
Att vara närvarande på tävlingsområdet under träning och tävling
Stödja tävlingsdeltagare på olika sätt, t.ex. mentalt, tips på utrustning och påminna om
specifika regler som gäller vid aktuell tävling.
Ha koll på startlistor, scheman för olika händelser.
Det finns ett antal praktiska aspekter på ovanstående punkter som måste anpassas efter
rådande förhållanden som gäller lokalt.
1. Vid ankomst till tävlingsområdet ta reda på var tävlingssekretariat finns, tid och plats
när information till lagledare skall ges. Var finns ligger vapenkontrollen och andra
faciliteter.
2. Ta reda på lämplig samlingsplats inom tävlingsområdet för de svenska deltagarna,
t.ex. lämpligt bord i matbespisningen och markera/reservera detta.
3. Skall anslagstavla för svenska laget ordnas eller finns sådan redan.
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4. I samråd med tävlingsdeltagarna bestämma tid och plats för dagligt
informationsutbyte.
5. Delge mobiltelefonnummer som lagledaren kan nås på, helst innan avresa.
6. Om möjligt upprätta lista med telefonnummer till alla deltagare och dela ut den till
samtliga så att alla kan nå varandra.

7 FÖR DELTAGARNA ATT TÄNKA PÅ
SSSF är ingen rik organisation som kan bjuda tävlingsdeltagare på deltagande i tävlingar utan
det är deltagande skytt som betalar allt med två undantag. Vid EM och VM sponsrar SSSF
varje skytt med anmälningsavgiften och en startavgift samt lagledarens resekostnader. Detta
innebär att deltagande skyttar har ett ansvar mot SSSF och Sverige som nation att leva upp
till. Detta är inga konstigheter, men några saker att tänka på:
Under tävlingsdagarna var ”måttlig” med eller helst avstå från konsumtion av
alkoholhaltiga drycker eller andra droger. SSSF vill slippa höra talas om fulla svenska
skyttar som skämmer ut sig.
Vid ankomst till tävlingsområdet första dagen, sök rätt på lagledaren, meddela din
ankomst och inhämta information om samlingsplats och annat av värde.
Följ och respektera lagledarens anvisningar. Om något är oklart av olika anledningar
fråga eller be att få förklarat för dig.
Uttagning till deltagande av lag har tidigare varit grund till kontroverser. Vill du
absolut inte vara med i ett lag så säg till så tidigt som möjligt, helst vid anmälan.
Däremot är en plats i ett lag inget man kan begära utan vidare. Lagledaren/MLAICdelegat/tävlingsansvarig försöker att väga in deltagarnas prestationer vid tävlingar
under året och därifrån sätta samman det lag man tror är bäst. Om man önskar vara
med i ett lag så meddela detta så tidigt som möjligt, för då kan lagledaren kolla läget
precis innan namnen på deltagarna skall in till tävlingsledningen beroende på
dagsformen eller sjukdom hos skyttarna som tänkt ingå i laget.
Som deltagare har du rätt att få information och hjälp i rimlig omfattning av
lagledaren, men lagledaren är heller ingen betjänt som skall serva dig med allting. Är
det första gången du skall tävla internationellt så ta gärna kontakt med lagledaren
innan avfärd och prata igenom det du funderar över, det kan vara en god investering
inför tävlingen.
Efter avslutad skjutning försök dokumentera ditt resultat, t.ex. om det går att
fotografera måltavlorna med mobiltelefonen eller använd särskild målblankett där du
markerar dina träffar på tavlorna. Detta underlättar för lagledaren om du vill protestera
mot poängräkningen.
Används ett orginalvapen som är väldigt sällsynt så ta med dokumentation som visar
på vapnets autenticitet i form av fotografier, kopior från böcker, intyg från ett museum
eller liknande.
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8 RESEDOKUMENT
Utöver pengar. resepass och biljetter så krävs ytterligare papper med sig på resan utomlands.
Vid all in- och utförsel av skjutvapen skall detta deklareras hos Tullverket. Detta görs enklast
över webben på nedanstående adress:
http://www.tullverket.se/innehallao/tjanster/skjutvapendeklaration.4.4ab1598c11632f3ba9280
0010780.html
När du är klar med den elektroniska deklarationen så anteckna eller skriv ut koden som du får
från Tullverket och ta med dig den på resan och visa upp den vid eventuell kontroll. Dina
vapen är nu ”utcheckade” från Sverige. Vid hemkomst skall du gå in Tullverkets hemsida
igen för att ”checka in” vapnen till Sverige igen. Incheckning skall göras senast 20 dagar efter
hemkomst.
Checklista med dokument att ta med sig vid resa med vapen:
Anteckning med koden vid utcheckningen på Tullverkets hemsida.
Vapenlicenser
Vapenpass om detta finns
Vapentillstånd utfärdat av tävlingsarrangör eller lokala Polismyndigheten i värdlandet,
ett per vapen.
Tävlingsinbjudan, bra att ha vid strul med Tullen i värdlandet för tävlingen.
Sedan så finns det en lista med bra att ha med sig:
Startlistor med tid och skjutplats, brukar vara klart innan tävlingen.
Karta över tävlingsområdet
Målblanketter att markera träffar på
Adress och telefonnummer till boendet
Information från lagledare, telefonnummer mm.

9 SLUTORD OM MÄNSKLIG KOMMUNIKATION
För att kommunikationen skall fungera mellan människor på ett bra sätt så gäller det att
säkerställa att båda parter har samma tolkning av det som avhandlas och det är just detta som
är det svåra i mänsklig kommunikation. Det räcker inte med att framföra ett meddelande utan
det går nästan åt lika mycket arbete att säkerställa att motparten uppfattat meddelandet på det
sätt som verkligen menas.
Om det handlar om att någon annan människa skall göra något åt mig, har jag berättat vilka
förväntningar jag har på vederbörande?

Ta inte för givet att det är din tolkning av ett meddelande som gäller.
Våga fråga, be att få förklarat vad som menas, det är inte ett tecken på svaghet,
tvärtom, det är ett styrkebesked.
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