
 

Programmet SM 2011  

Söndag 24 juli 
10.00 Mixed trippel Öppen samt Mixed trippel V65. OBS: Nya klasser 
14.00 Skytte-SM Öppen, V55, dam, och junior Kval 

Måndag 25 juli 
09.00 Mixed dubbel start, samtliga klasser. Spel t.o.m. 16-del för öppen klass och veteranklasserna. Miniorer, 
          yngre juniorer och juniorer genomför spelet t o m final och därefter prisutdelning 

17.30  Invigning 

19.00  Finaler Mixed trippel öppen och Mixed V65  

Tisdag 26 juli 
09.00 Mixed dubbel 8-del och kvartsfinal för öppen klass och veteranklass 
09.00 Singel start för minior, yngre juniorer och juniorer 
12.45 Singel start Omgång 1 (Dam och V65). 
15.15 Singel start Omgång 2 (Öppen och V55) 
16.00 Singel semifinaler för minor, yngre juniorer och juniorer följt av final och prisutdelning. 
18.00 Mixed dubbel semifinaler för öppen klass och veteranklasserna följt av final och prisutdelning 

Onsdag 27 juli 
09.00 Singel fortsättning med utjämningsmatcherna. 
10.15 Singel för alla som inte ska spela utjämningsmatcher. 
18.00 Singel semifinaler för dam, öppen och veteranklasserna som följs av final och prisutdelning. 

Torsdag 28 juli 
09.00 Trippel start, samtliga klasser. Spel t o m 16-del för dam, öppen och veteranklasserna 
16.00 Trippel semifinal minior, yngre junior och junior som följs av final och prisutdelning 
19.00 Skytte-SM Semifinal följd av final Öppen, V55, Dam och junior 

Fredag 29 juli 
09.00 Trippel 8-del och kvartsfinal för dam, öppen och veteranklasserna 
13.00  Dubbel start, samtliga klasser. Spel t.o.m. utjämningsmatcher för dam, öppen och veteranklasserna. Spel 
t.o.m. 8-del för minior, yngre junior och junior 
18.00  Trippel semifinal för dam, öppen och veteranklasserna som följs av final och prisutdelning. 

Lördag 30 juli 
09.00 Dubbel fortsätter för dam, öppen och veteranklasserna t o m final och prisutdelning. 
09.00  Dubbel kvartsfinal för minior, yngre junior och junior. 
11.00 Dubbel semifinal för minior, yngre junior och junior. 
13.00 Dubbel final för minior, yngre junior och junior som följs av prisutdelning. 

Lördag 30 juli och söndag 31 juli klockan 09.30   
Europacupen för klubblag med lag från England, Italien, Ryssland, Slovakien, Lindome för Sverige och 
Österrike. 


