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Välkommen till Skövde!
Vi hoppas att du ska trivas här. Skövde är en storstad i miniatyr, vi har
storstadens utbud och småstadens närhet.
50 000 skövdebor
I kommunen bor cirka 50 000 invånare och vi är det naturliga centrum i
Skaraborg. Skövde ligger vid berget Billingen, ett platåberg som är 304 meter
högt. Vi brukar kalla det ”ett berg av upplevelser”. Härifrån har du en vidunderlig
utsikt över stan, fantastiska motions- och skidspår, fiskesjöar, utomhusbad och
slalombacke.
Handbolls- och garnisonsstaden
För många handbollsintresserade är Skövde en välkänd stad eftersom vi har
både ett dam- och ett herrlag som spelar på elitnivå. De flesta hemmamatcherna
spelas i Arena Skövde som ligger mitt i stan. Förutom handboll så märks det
också i vardagen att Skövde är en garnisonsstad, en av Sveriges största med två
regementen och en försvarsskola. Därtill präglas Skövde av högskolans tillväxt
speciellt inom datorområdet.
Gemytlig stadskärna med puls
I centrum kan du strosa runt på gågatorna, ta en fika på ett av våra många caféer
eller äta en bit mat på någon av alla restaurangerna. Här hittar du alla de stora
butikskedjorna varvat med de mindre boutiqerna. Många fler shoppingmöjligheter
hittar du också strax utanför centrum. Kultur- och nöjeslivet i Skövde är brett med
något för alla.

Schlagermetropol
Flera kända personer har sina rötter just i Skövde, inte minst inom
musikbranschen. Här bor och verkar bland andra Thomas G:son, Kalle Kindbom
och Andreas Rickstrand, några av Sveriges mest meriterade producenter i
melodifestivalsammanhang. Även Jessica ”Fame” Andersson, Robert Gustafsson
och Lotta Bromé är uppvuxna i Skövde.
Lövsjötorp
Tävlingen går av stapeln på Lövsjötorp, Sveriges största skyttecentrum.
Arrangörerna är vana vid större skyttetävlingar och det borgar för rättvisa och
utslagsgivande tävlingar.
Än en gång välkommen till Skövde.
Kaj-Eve Enroth
Ordförande i Fritidsnämnden

Välkomna till JSM och RM
i skytte 2007 i Skövde

Karta till tävlingsplatsen

I år har upplägget runt tävlingarna ändrats i grunden, vår förhoppning är att det
skall uppfattas som en inspiration att våga tänka i nya banor.
Vi kommer inte ha någon stor gemensam prisutdelningsceremoni utan i stället blir
det AFTERSHOOT där det bjuds på underhållning ala skidort.
All prisutdelning kommer att ske i direkt anslutning till respektive final.

P4 Boende

Tävlingarnas upplägg blir även de annorlunda då vi startar med Korthålls fältskjutningen på fredagen. För de som ej önskar deltaga i fältskjutningen står alla gevärs
banorna öppna från torsdag eftermiddag för enskild träning.
Lördagen startar 0730 med att JSM gevär 6,5 liggande genomföres samtidigt som
RM skyttarna gör upp om korthåll Liggande. Kl. 11.00 startar JSM korthåll liggande
och Kl.13.00 startar RM gevär 6,5 liggande. Tävlingarna avslutas Kl. 16.00.
AFTERSHOOT startar Kl. 19.00 i centrala Skövde.
Söndagen startar Kl. 07.30 med JSM korthåll ställning och RM gevär 6,5 ställning.
Kl. 11.00 startar JSM gevär 6,5 ställning och RM korthåll ställning. Tävlingarna beräknas vara klara Kl. 14.00.
Final skjutningarna JSM på gevär 6,5 blir även de lite annorlunda, de kommer att
genomföras med en A och en B final, den skytt som har högsta poängen från båda
finalerna står som segrare.
ALLA deltagare på årets tävlingar får en t-shirt GRATIS (ange storlek på anmälan)
EN PÅMINNELSE !!!!!

Lövsjötorp

Från och med i år skall det användas säkerhetspropp i både 6,5 och korthållsgeväret!

Varmt välkomna till årets höjdpunkt

Roger Strandh
Tävlingsledare

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare

Roger Strandh

Kassör

Björn Boström

Grenledare gevär 6,5

Mikael Persson

Grenledare Kårthåll

Johanna Fritzon

Grenledare Korthåll fält

Hans Eriksson

Tävlingssekreterare

Gunilla Karlsson

Information

Jennica Carlson

Förläggningsansvarig

Clas Samuelsson

Skytte UO:s representant

Magnus Gustavson

Lördag kväll 19.00 23.00
Fri entré

Live musik
Högklassig underhållning

Tävlingarnas omfattning

Logi
Servering

Tävlingarna kommer genomföras på Lövsjötorps skyttecentrum

Frukosten serveras på regementet och kostar 35kr
På Lövsjötorps skyttecenter finns det lunch servering och
lättare servering. Lunchen kostar 65kr.
Lunch och frukost skall förbeställas.

Torsdag 6/9

Gevärs banorna öppna för fri träning från
1500

Fredag 7/9

Fältskjutning Korthåll

Boende på regemente

Lördag 8/9

Liggande Korthåll, gevär 6,5

350 sängplatser finns att hyra på regementet för
70 kr / sängplats och natt.

Söndag 9/9

Ställningar Korthåll, gevär 6,5

Anmäl namn, personnummer och förbund på alla som hyr
sängplats. Det ska finnas en boende ansvarig per förbund som
ser till att det är rent och snyggt. Den boende ansvariga ska
även lämna telefonnummer.
Ta med sängkläder och hänglås till skåp
Transport kommer att ske dagligen mellan regemente och
Tävlingscentrum.
De förbund som ansluter med tåg meddela ankomsttid för
hämtning på station.

Tävlingsinformation
JSM och RM genomförs enligt regelboken 2007-08
Förbundslagstävling - Varje ungdomsskytteförbund har rätt
att anmäla ett lag om 5 skyttar. Som lag resultat räknas de 3
bästa. RM skyttar får ej ingå i laget.
Föreningslagtävling - Föranmält 2-manna lag, reserv får anmälas. Förening får anmäla obegränsat antal lag men varje
skytt får bara ingå i ett lag. RM skyttar får ej ingå i laget
Supermästartävling - Följande grenar ingår; Gevär 6,5 liggande och ställningar.Korthåll liggande och ställningar samt korthåll fält.
Segraren får 1 p, tvåan 2 p osv. Skytt med lägst poäng blir
supermästare.
Åldersgränser - JSM är öppet för tävlande som under året fyller lägst 13 år och högst 20 år. RM är öppet för tävlande som
under året fyller lägstr 21 år och högst 25 år.
Gevärsskyttekort - Gevärsskyttekortet är obligatoriskt och
kortnummer ska anges på anmälan.
Prisutdelning - Prisutdelning för varje gren sker direkt efter
respektive final.

Korthåll ställning
Omgång

Deltagare

Provskott

Grundomgång

Alla

Obegränsat
2 x 5 liggande
under 6 minuter 5 stående
5 knästående

25 minuter

Final JSM

25st och lika

Obegränsat
5 ligg + 5 knä
under 6 minuter 5 stå

11 minuter
1 min / skott

Final RM

10st och lika

Obegränsat
5 ligg + 5 knä
under 6 minuter 5 stå

11 minuter
1 min / skott

Tävling

Skjuttid

Lagtävlingar korthåll ställning
L 4 Förbundslagstävling om Skytte UO:s VPR av år 2006 samt
hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas. Resultat för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat.
L 11 Föreningslagtävling om hederspriser. Föranmält 2mannalag, reserv får anmälas. Resultatet från grundomgången
räknas som lagresultat

Tävlingsprogram söndagen den 9 september
Gevär 6,5 ställning
Lagtävlingar gevär 6,5 ställning
Omgång

Deltagare

Provskott

Tävling

Skjuttid

Grundomgång

Alla

5 st under 3
minuter

2 x 5 liggande
5 knästående
5 stående

1,5 min / serie
3 minuter
5 minuter

Final JSM

25st och lika
max 30st

3 st under
2 minuter

5 liggande
5 Knästående
5 stående

1,5 min
3 minuter
1 min / skott

Final RM

10st och lika

3 st under
2 minuter

5 liggande
5 Knästående
5 stående

1,5 min
3 minuter
1 min / skott

L 2 Förbundslagstävling om ”Rolf Nilssons minne II” av år
2002 samt hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett
lag per förbund får anmälas. Resultat för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat.
L 9 Föreningslagtävling om hederspriser. Föranmält 2mannalag, reserv får anmälas. Resultatet från grundomgången
räknas som lagresultat

Lagledarträff - En representant per ungdomsskytteförbund inbjuds till genomgång torsdag 20.00 på soldathemmet
Anmälan - Anmälan görs förbundsvis anmälningsblankett eller skickas till Ingemar Gustavsson, senast den 6 augusti, under
adress Ingemar@sisu.o.se
Startavgifter - Individuellt 140kr / start
Förbundslag 200kr / lag
Föreningslag 125kr / lag
Betalning sker till PG 30 34 59 - 2
”Märk med JSM 2007”
Vapenkontroll - Obligatorisk vapenkontroll före första tävlingen, stickprov från varje skjutlag och samtliga finaldeltagare
före finalen.
Torsdag 18.00 - 21.00
Fredag 08.00 - 16.00
Lördag 07.00 - sista skjutlaget
Söndag 07.00 - sista skjutlaget
Vapenkontrollen sker vid Lövsjötorps skyttecenter
Vapenförvaring - Kassun förvaring tillhandahålles.
Övrig information och frågor
Roger Strandh
0706-174196
rogers@telia.com

Tävlingsprogram fredagen den 7 september
Fältskjutning korthåll
Fältskjutning korthåll över 6 stationer föregånget av ett inskjutningsmål. 12-manna patruller.
Första patrullen går ut Kl. 11.00

Lagtävlingar gevär 6,5 liggande JSM
L 3 Förbundslagstävling om ”Thore Möllers minne” av år
2000 samt hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett
lag per förbund får anmälas. Resultatet för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat

Lagtävlingar fältskjutning korthåll

L 10 Föreningslagtävling om hederspriser. Föranmält 2mannalag, reserv får anmälas. Resultatet från grundomgången
räknas som lagresultat

L 6 Förbundslag om SkytteUO´s vandringspris av 2007 samt
hederspriser. Föranmälan namngivet 5-mannalag. Ett lag per
förbund får anmälas och de tre bästa resultaten räknas med till
laget.

JSM korthåll liggande

L 13 Föreningslagtävling om hederspriser.
Föranmält 2-mannalag, reserv anmäles

Tävlingsprogram lördagen den 8 september
Gevär 6,5 liggande
Omgång

Deltagare

Provskott

Tävling

Skjuttid

Grundomgång

Alla

5st under 3 min

4 x 5 liggande

1,5 min / serie

Final JSM

25st och lika
max 30st

3st under 2 min

2 x 5 liggande
5 liggande

1,5 min / serie
30 sek / skott

Final RM

10st och lika

3st under 2 min

2 x 5 liggande
5 liggande

1,5 min / serie
30 sek / skott

Lagtävlingar korthåll liggande JSM
Omgång

Deltagare

Provskott

Tävling

Skjuttid

Grundomgång

Alla

Obegränsat
4 x 5 liggande
under 6 minuter

16 minuter

Final JSM

25st och lika
max 30st

Obegränsat
2 x 5 liggande
under 6 minuter 5 liggande

8 minuter
30 sek / skott

Final RM

10st och lika

Obegränsat
2 x 5 liggande
under 6 minuter 5 liggande

8 minuter
30 sek / skott

L 5 Förbundslagstävling om Skytte UO:s vandringspris år 2004
samt hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag
per förbund får anmälas. Resultatet för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat
L 12 Föreningslagtävling om hederspriser. Föranmält 2mannalag, reserv får anmälas. Resultatet från grundomgången
räknas som lagresultat

