
Dalarnas Pistolskyttekrets 
 

 
 
Postadress: Faktureringsadress: Bankgiro: 
Dalarnas Pistolskyttekrets Dalarnas Pistolskyttekrets 809-4963 
c/o Mats Dahlstedt c/o Erik Forsberg Org.nr: 802500-8205 
Guldstigen 18 Roths väg 7 Hemsida:  

791 56 Falun 777 51 Smedjebacken www.dalakretsen.se 

Hej! 
 
Som ni kanske känner till så kommer Dalakretsen att arrangera SM i Fältskytte 2021 (8-11 juli) 
samt SM i Precision och Militär Snabbmatch 2022 (3-6 juni). 
 
Här kommer en liten uppdatering av läget inklusive några punkter där vi behöver lite hjälp. 
Vi är tacksamma om ni kan göra detta dokument tillgängligt för era medlemmar, via såväl utskick 
som att anslå det på någon plats där era medlemmar kan se det. 

Planeringen 
Banläggarna har varit på plats i Orsa och rekognoserat och förberedelser har gjorts för material- 
och målbeställning. Vi har också haft möten med SM-arrangören i Gävleborg och fått många bra 
tips men också bekräftelser på att det vi planerat fungerar bra. Vi kommer fortsätta ha tät kontakt 
med dem. 
 
Bland det knepigaste är bemanningen. Hur den ska planeras så att så många föreningar som 
möjligt kan ges möjlighet att bidra på ett sätt så att den dels får jobbet gjort och dels möjliggör för 
de som vill ska kunna delta i tävlingarna. 
 
Vi räknar med att de större föreningarna bemannar upp två stationer. Dessa föreningar kan natur-
ligtvis söka hjälp av medlemmar från de mindre föreningarna. Hellre en person för mycket på 
stationen än en för lite! 
 
Utöver de 10 stationerna kommer vi behöva funktionärer för t.ex. inskjutningsbana, servering, toa-
letter, parkering osv. Vår målsättning, om än inte spikad än, är att denna servicegrupp även ska 
köra ut lunch till stationerna. Vi försöker bilda grupper av dessa så de motsvarar en stationsbe-
manning i antal. 
 
Vi försöker få en jämn planering av funktionärsbehovet. Vi kommer att berätta vilken grundbe-
manning varje station har, inklusive någon avbytare. Varje förening får sedan räkna ut hur många 
ni behöver vara för att de som vill delta i tävlingen ska få göra det utan att lämna stationen med 
personalbrist. Vi kommer att lägga in fasta patruller för funktionärer. Vi kommer även att erbjuda 
plats för kretsmedlemmar som inte kvalat in, att delta i tävlingen i den s.k. Nollpatrullen. 
 
Att planera in boende för alla funktionärer enligt varje persons önskemål är ogörligt. Varje klubb 
måste därför själv söka boende åt sina medlemmar. 
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Hjälpbehov/önskelista 
Även om SM-tävlingarna för dessa år är uppdelade så är det fortfarande ett stort arrangemang 
som inte får underskattas. 
 
Vi behöver hjälp med ett antal saker. SM är inte en guldgruva ekonomiskt, vi kan inte köpa in allt 
material som vi behöver utan vi behöver låna alt hyra vissa saker. Allt som kan minska utgifterna 
är till hjälp. Även om inte just du kanske har tillgång till något på listan så kanske du känner någon 
som har. Lån av material är, utöver rena kontanter, en form av ersättning som vi accepterar för 
potentiella sponsorer som vill göra reklam på arrangemanget. 
 

Under själva tävlingen (samt ett par dagar före och någon dag efter) behöver vi: 
 Lån av komradio, ca 16-18 st. 
 Lån av skrivare med utskrift även i A3 format 
 Lån av marknadstält/event-tält 
 Lån av kyl och frys 
 Lån av fyrhjulingar (2st), gärna med släp 
 Lån av ljudanläggning 
 Laminering av material 
  
En till två månader före tävling fram t.o.m. tävling behöver vi: 
 Lån av container/lastbilssläp för förvaring av prisbord och målmateriel 

  
  0-3 månader före tävling vore det bra om vi… 
 kunde hitta någon som kan baka, det går bra med bröd som ligger i frysen tills det är dags för 

tävling. Så känner du någon som tycker det är kul att baka och som håller hög hygienisk standard? 
(Nej, lite skit rensar magen hör inte hemma här) 
 

Kompetens 
Utöver det rent materiella behöver vi också en del kompetens. 
 
Det som brådskar mest, eftersom det är något som bör påbörjas direkt efter semestrarna, är att hitta 
någon som är bra på att ragga och förhandla med sponsorer. Vi har utarbetat ett koncept med tävlings-
sponsorer i tre olika nivåer samt stationssponsorer och prissponsorer. 
 
Med tävlingssponsorer menas företag som (i huvudsak) betalar kontanter för marknadsföring av sitt företag 
och eller märke. Tre nivåer finns som ger olika grad av synlighet före, under och efter tävlingen. 
 
Stationssponsorer får möjlighet att sätta lite prägel på ”sin” station. Utöver namnet på stationen och 
möjlighet till presentation av reklam runt stationen kan vi även diskutera specialutformning av stationen.  
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Tänk hästhoppning där hoppen utformas för att anknyta till sponsorns verksamhet/budskap. Här får vi inte 
glömma bort inskjutnings- och särskjutningsstationerna! 
 
Med prissponsorer avser vi företag som betalar för sin medverkan genom att t.ex. sälja sina tjänster/varor 
till prisbordet för självkostnadspris eller i alla fall en bra rabatt (kontanter går förstås också bra ). Tanken 
är att vi säljer ensamrätt till varje klass till en sponsor som sedan skänker/säljer priser till den bästa 
fjärdedelen i den klassen. Som det ser ut nu så har vi redan sponsorer till Junior- och veteranklasserna.  
 
Sponsorpengar kan ha en avgörande betydelser för arrangemangets ekonomiska resultat! Detta gäller i 
båda ändorna – tävlingssponsorer som huvudsakligen bidrar med intäkter men även prissponsorer som 
bidrar genom att minimera utgifterna. 
 
Allt är förstås förhandlingsbart, vill en potentiell sponsor ha något utanför ramarna är det upp till den 
sponsoransvarige att förhandla om detta.  
 
Tiden och kompetensen för detta känner vi att vi tyvärr saknar i kretsstyrelsen. Om du har den kompe-
tensen är du välkommen att kontakta kretsstyrelsen.  
 
Du kanske har träffat någon i en annan idrottsförening som sysslar med sponsorer, eller du kanske själv 
blivit tillfrågad som sponsor av någon som du tror kan ha rätt erfarenhet – tipsa oss! 
 
Tipsa oss också gärna om företag som du tror kan vara intresserade av att exponera sitt märke och sina 
produkter för skyttesverige! Vi vill gärna ha en dalaprägel på arrangemanget där vi kan synliggöra 
dalaföretag och deras verksamhet så prioritet går till dessa. 
 
Frågor eller funderingar?  
Du är välkommen att mejla ordforande@dalakretsen.se alternativt ringa på 0707-562720. 

Kontaktperson 
Slutligen skulle vi vilja att alla kretsklubbar utser en kontaktperson som vi i SM-kommittén kan nå med 
information, frågor och funderingar. Vi ber er att mejla namn, e-postadress och mobilnummer till denne 
kontaktperson. En e-postadress för allt SM-relaterat; sm2021@dalakretsen.se  
 

Med vänliga hälsningar 

 

 

SM-Kommittén, Dalarnas Pistolskyttekrets 


