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SM börjar närma sig i horisonten, 8-11 juli 2021, och vi vill därmed gå ut med liten lägesbild och även 

försöka få in personer som vill ta hand om lite olika områden vi kommer behöva ha hjälp med. 

 

Förutom att skala upp erfarenhet från vår tävling, ÖSM 2016, från medium till extra large, SM, så har vi 

nära samarbete med tidigare SM-arrangörer för att inte behöva uppfinna hjulet igen på allt. 

Vi kan även meddela att tävlingen är väl mottagen av Orsa kommun, de får oss att känna oss mycket 

välkomna till Orsa och skjutbanan i Tallhed. Vi kommer att ha möten med kommunen fortlöpande.  

Vi har fått in några frågor som vi besvarat i detta utskick även glada tillrop från medlemmar som tycker det 

är på tiden att vi kör ett SM. Kul att fler ser fram emot tävlingen!  

 

Grundläggande planeringen av tävlingen är klar, nedan har ni några exempel på klara punkter 

• Grov skiss för organisation är satt 

• Ett antal sponsorer redan klara 

• Toaletter är löst 

• Vi har en grund till resultatsystem 

• Vi har valt vilken leverantör av tavlor vi kommer använda 

• SM hemsida och Facebook öppnas vilken dag som helst 

 

Exempel på vad vi söker: 

• Sponsoransvarig 

• Fika ansvarig 

Dessa vill ha in i planeringssnurran tidigt, det behöver inte vara samma person som planerar jobbet som 

utför det under tävlingen. 

Självklart om ni känner att ni kan bidra med andra kunskaper så kontakta oss gärna. 
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Vad händer här näst? 

Snart är banläggarna klara med sitt arbete, då kan vi säga mer om hur många funktionärer som behövs. Vi 

skattar det till 85-95 pers torsdag-söndag. Då är det stationspersonal, servicegrupp, sekretariat och fika 

mm. Plus att några ska vara på plats innan för att bygga upp stationerna. I början av året kommer vi att 

skicka ut ett formulär där ni anger vilka av era medlemmar som kommer och gör om succén från ÖSM 

2016.  

 

Vi räknar med att de större föreningarna bemannar upp 2 stationer, de mindre 1 station, de föreningarna 

kan naturligtvis söka hjälp av de mindre föreningarna för att på så sätt få hjälp att bemanna sina stationer.  

 

Vår målsättning är att servicegruppen ska köra ut lunch till stationerna så ingen ska vara hungrig. 

 

I slutet av nov/början av dec ska vi presentera tävlingen på en företagsträff i Orsa då vi hoppas att kunna 

knyta bra kontakter med företag i Orsa. Förhoppningsvis några som erbjuder boende till rabatterat pris. Om 

vi lyckas med det så återkommer vi omgående till er.  

 

Vi arbetar hårt för att ge er högsta möjliga avkastning. Ett av sätten är att hålla nere kostnaderna. Vet ni 

något företag som kan tänka sig att sponsra med material och/eller kontanter så hör av er. Vi fick några tips 

på årsmötet, vi tar dem gärna igen för att säkerställa att ingen potentiell sponsor tappas bort. Vi kan redan 

idag säga att alla föreningar får en grundpott om 3 000 kr, resterande vinst delas upp efter antalet platser 

en förening bemannar. 

 

I nästa utskick kommer vi att bifoga en lista över material som vi önskar låna (ex. fyrhjuling) och en lista 

över den utrustning som varje förening tar med till tävlingen (ex. tolksats). Det känns inte försvarbart att 

köpa in utrustning som ska användas i några få dagar, varesig ekonomiskt eller miljömässigt.  

 

Kom ihåg att ni själva ska boka boende åt era medlemmar, det är omöjligt att välja rätt boende åt rätt 

person när vi är så många. Det finns möjlighet att ställa upp tält/husvagn/husbil på tävlingsområdet.  

 

Några veckor före tävlingen kommer fg års arrangör tillika riksinstruktör Tor Kangas till oss och håller kurs 

för stationspersonal, för att friska upp minnet och berätta om nya regler.  
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Vi kommer att följa Folkhälsomyndighetens råd. Hur dessa ser ut i juli vet vi inte idag, men någon 

anpassning kan vi ana. 

 

Vår mailadress för tävlingen är: 

SM2021@dalakretsen.se 

Hemsida 

www.pistolsm2021falt.se (kommer snart) 

 

PS. Vi fick under förbundsmötet reda på att SM bana 2021 kommer gå av stapeln v.31 i Östersund 

 

Jimmy Lök 

Kretsstyrelsen 

mailto:SM2021@dalakretsen.se
http://www.pistolsm2021falt.se/

