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Välkommen till positiva Karlshamn! 
 
 
Karlshamn är en småskalig och charmig skärgårdsidyll i modern tappning. Både nya 
och gamla verksamheter bidrar till att handel och näringsliv utvecklas i positiv 
riktning. Att det går bra för Karlshamn märks inte minst på att byggandet ökar och 
näringslivet går bra och ser ljust på framtiden.  
 
Karlshamn är en kommun med potential och stark vi-känsla. Vi ligger bra till 
geografiskt, vid havet i kanten av en dynamisk region med fönster mot Östersjön och 
det nya Europa. Detta, tillsammans med fysiska värden som boendemiljön, hamnen 
och naturen, bidrar till den höga livskvalitet som utmärker Karlshamn.  
 
Karlshamn präglas av närhet, öppenhet och trygghet. Vi är unika bland mindre 
kommuner med vårt havsnära läge, intressant skärgård, blandningen av starkt 
internationellt och lokalt näringsliv, ett attraktivt nätverksarbete mellan kommun, 
högskola och näringsliv, en dynamisk tillväxt, berättigad framtidstro och goda 
kommunikationer.  
 
Att Karlshamn dessutom under några sagolika sommardagar i juli visar all sin charm 
då staden bjuder på folkfest med internationell prägel i kolossalformat, sätter bara 
ytterligare guldkant på tillvaron. Karlshamn Baltic Festival, Östersjöfestivalen i 
folkmun, arrangeras alltid vecka 29 som en gigantisk familjefest. Hit kommer folk från 
när och fjärran för att uppleva massor av musik, karneval, hundratals musiker, 
gatufest och köpmarknad. 
 
Östersjöfestivalen är bara ett exempel på inslag i Karlshamns rika musik-, 
evenemangs- och kulturliv som kulminerar med fyrverkerier varje höst med 
evenemanget Kulturnatten. 
 
Passa på att ta för dig av det bästa Karlshamn har att erbjuda under sommaren. Ta 
en skärgårdstur, flanera i kulturkvarteren, njut av konst i vår konsthall eller få en 
historisk inblick i punschtillverkningens ädla konst på punschmuseet. Eller varför inte 
prova på det världsberömda fisket i Mörrumsån. Strax utanför centrum finns också 
upptäckarcentret Kreativum, med Domebiografen, öppet för alla intresserade och 
kunskapstörstande och ett eldorado för de unga och de nyfikna. 
 
Vill du besöka ett av norra Europas största vilthägn, ska du besöka Eriksberg öster 
om Karlshamn. På sina tusen hektar får du se ståtliga kron- och dovhjortar, visenter, 
vildsvin och mufflon ströva fritt omkring.  
 
Jag önskar er fina tävlingsinsatser och en trevlig vistelse i Karlshamn. 
Varmt välkommen hit! 
 
 

 
Sven-Åke Svensson  
Kommunalråd  
 

 



 3

Välkomna till Ringamåla Skyttecenter  
 
Ringamåla Skyttecenter hälsar Er alla mycket välkomna till ett nytt mästerskap 2008. 
Det har nu gått 10 år sedan ni sist var här och det har hänt en hel del under denna 
tid. 
Idag har vi 30 st egna elektroniska skjutställ (Megalink), vi är ca 250 medlemmar och 
utövar skytte i stort sett var dag. 
 
Det är en ära att än en gång får ta emot hela den Svenska Skytterörelsen 
Med dagens teknik och Internet så har skytte en mycket större publik än vi kan tro. 
Vi kommer att jobba mycket hårt inför de stundande tävlingarna och hoppas att vi får 
mycket bra tävlingsförhållanden. 
Skulle gärna vilja lova Er ett lika bra väder som vi hade sist med mycket sol och 
värme. 
 
Än en gång är ni mycket välkomna till Ringamåla ungdomsskytteförening och 
skytteförning. 
 
Ordf 
Alf Blåder 
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Fredag 1/8  
Svenskt mästerskap korthållsfältskjutning samt Riksmästerskap för  
KF13-KF17 
 
Tävling för klasserna Senior och Veteran samt KF13, KF15 och KF17, enligt Regelboken Nationellt 
Skytte. KF13-15 använder eget medhavt stöd. Om Svenskt Mästerskap tävlar skyttar ur klass Senior 
och Veteran. 
Med veteran avses skytt född 1952 eller tidigare. Veteranskytt kan endast medverka i endera laget. 
Veteranskytt ska i samband med anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. 
 
Tävlingen omfattar sju skjutstationer om totalt 42 tävlingsskott.  
Banlängd ca 3,5 km, 1 vätskestation kommer att finnas. 
Inskjutning och eventuell särskjutning kommer att ske på elektroniskt markeringssystem av märket 
Megalink vid Ringamåla Skyttecenter. 
Särskiljning sker med hjälp av antal innerträff. 
 
 
Lagtävlingar 
SM förbundslag:  Sju föranmälda skyttar varav fem räknas. Både seniorer och veteraner 

får deltaga i samma lag.  
SM föreningslag:  Tre föranmälda skyttar varav alla räknas. Förening får anmäla fritt  

antal lag.  
 
 

Lördag 2/8  
Svenskt mästerskap korthåll liggande samt Riksmästerskap för KL13-
KL17.  
 
Tävling för klasserna Senior och Veteran samt KL13, KL15 och KL17, enligt Regelboken Nationellt 
Skytte. KL13-15 använder eget medhavt stöd.  
 
Skjutprogram grundomgång:  Provskott under en tid av 6 minuter, därefter 

20 skott liggande under en tid av 16 minuter. 
 
Skjutprogram finaler:  Provskott under en tid av 6 minuter, därefter  

10 skott liggande under en tid av 8 minuter.  
Finalen avslutas med 5 skott liggande under  
en tid av 30 sekunder/skott. 

 
Till seniorfinal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30. 
Till veteranfinal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30. 
Med veteran avses skytt född 1952 eller tidigare. Veteranskytt kan endast medverka i endera 
finalen/lag. Veteranskytt ska i samband med anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. 
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink. 
 
 
Lagtävlingar 
SM förbundslag:  Sju föranmälda skyttar varav fem räknas. Både seniorer och veteraner 

får deltaga i samma lag.  
SM föreningslag:  Tre föranmälda skyttar varav alla räknas. Förening får anmäla fritt  

antal lag.  
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Söndag 3/8 
Svenskt mästerskap korthåll ställning 
 
Tävling för klasserna Senior och Veteran enligt Regelboken Nationellt Skytte.  
 
Skjutprogram grundomgång: Provskott under en tid av 6 minuter, därefter  

10 skott liggande, 5 skott stående och 5 skott  
knästående under en tid av 25 minuter. 

 
Skjutprogram finaler:  Provskott under en tid av 6 minuter, därefter  

5 skott liggande och 5 skott knästående  
under en tid av 11 minuter. Finalen avslutas med  
5 skott stående, 1 minut/skott. 

 
Till seniorfinal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30. 
Till veteranfinal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30.  
Med veteran avses skytt född 1952 eller tidigare. Veteranskytt kan endast medverka i endera 
finalen/lag. Veteranskytt ska i samband med anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. 
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink. 
 
 
Lagtävlingar 
SM förbundslag:  Sju föranmälda skyttar varav fem räknas. Både seniorer och veteraner 

får deltaga i samma lag.  
SM föreningslag:  Tre föranmälda skyttar varav alla räknas. Förening får anmäla fritt  

antal lag.  
 

Tävlingsinformation Nationella mästerskapen 
 
Tävlingsplats 
Ringamåla skyttecenter, Ringamåla 
 
Avgifter 
Fält KF13-17, Senior, Veteran: 200 kr 
Liggande KL13-17, Senior, Veteran: 200 kr 
Ställning Senior, Veteran: 200 kr  
Föreningslag: 200 kr/lag  
Förbundslag: 200 kr/lag 
Avgifterna sätts in i samband med anmälan på SM-veckans konto: Bankgiro 248-0697. Märkt ”SM-
veckan 2008 + förening”. 
 
Anmälan 
Föreningsvis anmälan direkt till SM-veckan, senast 2008-06-27. 
Anmälan sker via elektronisk blankett på tävlingens hemsida http://sm.rskf.se/. 
Efteranmälan kan göras om tillgång till plats finns. Dock debiterar vi en förhöjd avgift på 100 kr/skytt. 
Startlistorna kommer att skickas ut till förbunden för möjlighet att göra uttagningar och anmäla 
respektive förbundslag. 

 

http://sm.rskf.se/
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Måndag 4/8 
Svenskt mästerskap för Dam och Herr 60 skott liggande 
 
Tävling för Damer och Herrar 60 skott liggande enligt SSF:s reglemente. 
 
Grundomgång:  10 minuters förberedelsetid innan start  

60 skott liggande  
Skjuttid: 1 timme och 15 minuter 

 
Final:   3 minuters förberedelsetid innan start  

5 minuters provskott  
10 skott liggande, 45 sekunder/skott  

 
Till final går de åtta bästa skyttarna. 
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink. 
 
 
Lagtävlingar 
Föranmält namngivet tremannalag för Herrar. 
Föranmält namngivet tremannalag för Damer. 
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
Obs! Det går ej att mixa lag. 
 
 

Tisdag 5/8 
Svenskt mästerskap för Dam 3x20 skott samt Herr 3x40 skott  
 
Tävling för Damer 3x20 skott enligt SSF:s reglemente. 
 
Grundomgång Dam:  10 minuters förberedelsetid innan start  

20 ligg + 20 stå + 20 knä 
Skjuttid: 2 timmar och 15 minuter 

 
Tävling för Herrar 3x40 skott enligt SSF:s reglemente. 
 
Grundomgång Herr:  10 minuters förberedelsetid innan start  

40 ligg, 45 minuter + 40 stå, 1 timme och 15 minuter  
+ 40 knä, 1 timme 

 
Final:  3 minuters förberedelsetid innan start  

5 minuters provskott  
10 skott stående, 75 sekunder/skott 
 

Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass i respektive mästerskap  
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink. 
 
 
Lagtävlingar 
Föranmält namngivet tremannalag för Damer 
Föranmält namngivet tremannalag för Herrar 
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
Obs! Det går ej att mixa lag  
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Onsdag 6/8 
Svenskt mästerskap för Damjunior 3x20 skott samt Herrjunior 3x40 skott 
 
Tävling för Damjunior A, B och C 3x20 skott samt Herrjunior A och B 3x40 skott enligt SSF:s 
reglemente. 
 
Grundomgång DJ 3x20:  10 minuters förberedelsetid innan start  

20 ligg + 20 stå + 20 knä  
Skjuttid: 2 timmar och 15 minuter 

 
Grundomgång HJ 3x40:  10 minuters förberedelsetid innan start  

40 ligg, 45 minuter + 40 stå, 1 timme och 15 minuter  
+ 40 knä, 1 timme 

 
Final:   3 minuters förberedelsetid innan start  

5 minuters provskott  
10 skott stående, 75 sekunder/skott  

 
Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass i respektive mästerskap. 
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink. 
 
 
Lagtävlingar 
Föranmält namngivet tremannalag för Damjuniorer. 
Föranmält namngivet tremannalag för Herrjuniorer. 
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
Obs! Det går ej att mixa lag 
 
 

Torsdag 7/8 
Svenskt mästerskap för Damjunior samt Herrjunior 60 skott liggande  
 
Tävling för Damjunior A, B och C samt Herrjunior A, B och C, 60 skott liggande enligt SSF:s 
reglemente. 
 
Grundomgång:  10 minuters förberedelsetid innan start  

60 skott liggande  
Skjuttid: 1 timme och 15 minuter 

 
Final:   3 minuters förberedelsetid innan start  

5 minuters provskott  
10 skott liggande, 45 sekunder/skott  

 
Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass i respektive mästerskap. 
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink. 
 
 
Lagtävlingar 
Föranmält namngivet tremannalag för Damjuniorer. 
Föranmält namngivet tremannalag för Herrjuniorer. 
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
Obs! Det går ej att mixa lag. 
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Tävlingsinformation Sportskyttemästerskapen 
 
Tävlingsplats 
Ringamåla skyttecenter, Ringamåla 
 
Avgifter 
Startavgift individuellt 200 kr (inkl starttjugan) 
Startavgift lag 200 kr 
Avgifterna sätts in i samband med anmälan på SM-veckans konto: Bankgiro 248-0697. Märkt ”SM-
veckan 2008 + förening”. 
 
Anmälan 
Föreningsvis anmälan direkt till SM-veckan, senast 2008-06-27. 
Anmälan sker via elektronisk blankett på tävlingens hemsida http://sm.rskf.se/. 
Efteranmälan kan göras om tillgång till plats finns. Dock debiterar vi en förhöjd avgift på 100 kr/skytt. 
 
 

Allmän information om SM-veckan 2008  
 
Deltagande nationellt 
Svenskt mästerskap nationellt är öppet för alla skyttar anslutna till FSR eller Skytte UO som under året 
fyller lägst 13 år och innehar Gevärsskyttekortet. Svenskt veteranmästerskap nationellt är öppet för 
alla skyttar som under året fyller lägst 56 år. Deltagande i Riksmästerskap kräver inget 
Gevärsskyttekort i klasserna K13 och K15, dock är detta ett krav i klass K17. 
 
 
Deltagande sportskyttetävlingarna 
För deltagande i SM respektive JSM på 50 m krävs Gevärsskyttekort. Skyttar ska också inneha 
Sportskyttelicens. 
 
Startlistor 
Startlistor för tävlingarna kommer att läggas ut på hemsidan i god tid före tävlingarna och skickas ut till 
respektive förbund (e-mail eller papper) för laguttagningar. Alla starttider kommer även att anslås på 
Ringamåla skyttecenter under tävlingsdagarna. 
 
Registrering 
Registrering sker i samband med ankomst till Ringamåla skyttecenter, vid informationen. Då skall 
Gevärsskyttekort (och i förekommande fall även Sportskyttelicens) uppvisas. 
Vid registrering erhålls nummerlapp, starttider och övrig information.  
 
Vapen- och utrustningskontroll 
Vapen- och utrustningskontrollkontroll kommer att genomföras på Ringamåla skyttecenter. 
Tider för vapenkontroll anslås på hemsidan och på Ringamåla skyttecenter. 
 
Deltagarna ansvarar själva för en betryggande förvaring av vapen och utrustning. 
 
Säkerhetspropp 
Säkerhetspropp är numera obligatoriskt och naturligtvis ett krav under SM. Detta kommer att 
kontrolleras bland annat vid vapenkontrollen.  
 
Jury 
Anslås under tävlingsdagarna. 

 

http://sm.rskf.se/
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Prisutdelning 
Tävlingsdagarna avslutas med prisutdelning på Ringamåla skyttecenter. 
 
Priser nationellt skytte 
FSR:s medaljer till de tio bästa i respektive mästerskap, samt hederspriser till bästa fjärdedelen i 
respektive klass.  
 
Priser sportskytte 
RF:s guld-, silver- och bronsmedalj till de tre bästa skyttarna i respektive mästerskap. Hederspriser 
utgår till bästa fjärdedelen i respektive klass. 
 
Resultat 
Resultat anslås på Ringamåla skyttecenter. De kommer även att läggas ut på SM-veckans hemsida, 
http://sm.rskf.se/, under tävlingarnas gång. Slutlig resultatlista skickas digitalt till varje förbund. Önskas 
den i pappersform efter tävlingarnas slut går det att beställa mot en avgift på 50 kr. 
 
Mat 
Lunch 
Vi erbjuder möjligheten att förbeställa lunch till samtliga tävlingsdagar till en kostnad av 60 kr/portion. 
Förbeställning sker på den elektroniska anmälningsblanketten som finns på tävlingens hemsida, 
http://sm.rskf.se.  
Servering/Cafeteria 
Dagligen kommer det även att finnas tillgång till en servering/cafeteria med kaffe, dricka, smörgåsar, 
frukt, korv samt godis med mera. 
 
 

Övrig information  
 
En informationsdisk kommer att finnas vid skyttecentret under tävlingsdagarna. 
Vissa aktiviteter kommer att finnas på tävlingsområdet, framför allt under lördag och söndag. Mer om 
detta kommer det att gå att läsa om på http://sm.rskf.se/
 
Förfrågningar 
Tävlingsledare:  
Nationelltskytte Alf Olsson 073-443 36 58 
Fältskytte Alf Blåder 070-216 75 55 
Sportskytte Willy Fohlin 0454-614 18 eller 073-806 46 10 
Anmälan Fanny Johansson 070-649 36 08 eller fanny@sm.rskf.se  
 
 

Hitta till Ringamåla skyttecenter 
 
Söder via E22:an mot Karlshamn 
Kör av vid avfart nr 51, tag därefter RV29 mot Växjö. Kör på RV29 i ca 10 km sväng sedan till vänster 
vid vägskylt Ringamåla. Kör ytterligare ca 3 km och sväng till vänster vid vägskylt Ringamåla 5, efter 
ca 600 m är ni framme vid avfarten till skyttecentret på högersida.  
 
Nordväst via Alvesta och Ryd 
Kör rakt igenom Ryd och följ vägskyltar mot Ringamåla. Vid Kullemåla sväng vänster mot Ringamåla. 
Kör på Ringamålavägen i 3 km sväng därefter höger in på Getabrovägen (Karlshamn 19 km). Efter ca 
4km är ni framme vid avfarten till skyttecentret på vänstersida.  
 
Nord via Växjö och Tingsryd 
Följ RV29 mot Karlshamn. Vid avfart Ringamåla/Ire sväng höger. Kör 1 km till t-korsning sväng 
vänster mot Karlshamn 20. Kör förbi första avfarten mot Ringamåla 5 och fortsätt mot Karlshamn. Vid 
andra avfarten till Ringamåla 5 tag höger, efter ca 600 m är ni framme vid avfarten till skyttecentret på 
högersida. 

 

http://sm.rskf.se/
http://sm.rskf.se/
http://sm.rskf.se/
https://webmail02.one.com/compose.pl?To=fanny@sm.rskf.se
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Skyltar med SM-logon kommer att placeras ut på delar av vägsträckan. 
Under fre-, lör- och söndagens tävlingsdagar kommer det stundtals att vara mycket trafik till och från 
skyttecentret. För er egen säkerhets skull och för att få en så säker trafikmiljö som möjligt på området, 
ber vi er därför att respektera våra parkeringsvakters anvisningar.  

Boende och turistinformation  
 
Scandic Karlshamn erbjuder under SM veckan boende till förmånliga priser. För vidare information 
klicka in på SM hemsidan och ”Boende” eller kontakta hotellet direkt på telefonnummer 0454-588700 
och uppge bokningskod SKYTTE. 
 
 
För mer information om kommunen, ytterligare boende eller vilka evenemang som erbjuds i vårt 
närområde besök www.karlshamn.se eller kontakta Karlshamns Turistbyrå Tel: 0454 - 812 13, Fax: 
0454 - 812 25 eller turistbyran@karlshamn.se . 
 
 

Våra sponsorer  
 
Här nedan finner ni en sammanställning över våra samarbetspartners under SM tävlingarna 2008. 
 

     
 
 

              
 
 

    
 
 
 

              

 

http://www.sparbankenikarlshamn.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,81333,00.html
http://www.karlshamn.se/
http://www.sita.se/default____4.aspx
http://www.aak.se/?aak=home
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/
http://www.karlshamn.se/
mailto:turistbyran@karlshamn.se
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