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Välkommen till Kristianstad
Kristianstad har långa och fina traditioner inom skyttesporten, både som arrangörer av stora tävlingar och med många
aktiva skyttar med sportsliga framgångar på hög nivå. Den senaste är Håkan Dahlby, som nått stora internationella
framgångar i sina specialgrenar. Därför är det mycket glädjande, att Kristianstad nu fått förtroendet att arrangera junior
SM med RM den 11-13 september.
Vi kan lova, att dessa tävlingar blir en trevlig upplevelse, inte bara för de aktiva skyttarna utan även för alla de
medföljande och för åskådarna. Kristianstad är ju känt för det danska gemytet, något som alltid har präglat staden men
kanske i ännu högre grad nu då vi profilerar oss som Sveriges centrum för Livsmedel, Mat & Dryck.
Staden Kristianstad grundades på den tid - 1614 - då de sydsvenska provinserna tillhörde Danmark och vi försöker än
idag bevara lite av danskheten med allt vad det innebär. Vi hyllar gärna minnet av stadens grundare Kong Christian IV,
som verkligen satt sin prägel på staden.
Staden - numera centralort i en kommun med nästan 80.000 invånare - har ca 30.000 invånare, vilket jämförelsevis är
en ganska liten andel av den totala befolkningen. Vi har därmed en stor landsbygd med ett 40-tal större och mindre
tätorter.
Kristianstads kommun är också ett intressant besöksmål för turister. Inte minst den 4 mil långa sandstranden längs
Hanöbukten och alla aktiviteter i anslutning till denna lockar många turister liksom den omväxlande naturen med
möjligheter till andra upplevelser.
Kristianstads kommun är ett av Sveriges främsta jordbruksdistrikt och som en direkt följd av detta finns här en stark
koncentration av livsmedelstillverkning och förädling. Ja, vi påstår helt frankt att vi är Sveriges centrum för Livsmedel,
Mat & Dryck.
Härifrån kommer många nischprodukter av världsformat. Den stora profilprodukten är Absolut Vodka, som nått
enorma försäljningsframgångar världen över. Råspriten tillverkas i kommunen och förädlingen av vodkan sker i
anläggningarna i Åhus.
Ett annat profilområde är det internationellt erkända biosfärområdet Kristianstads vattenrike där vi vårdar och brukar
det känsliga våtmarksområde som löper längs Helgeå, genom centrala Kristianstad och ut till Hanöbukten. Vattenriket
är en pärla med hög tillgänglighet.
Ett rikt kulturliv sätter sin prägel på Kristianstads kommun där musiken alltid har haft en framträdande plats. Men även
teater och andra kulturaktiviteter bidrar till helheten.
Känn er mycket välkomna till Kristianstad och, som jag innerligt hoppas, spännande skyttetävlingar kombinerat med
upplevelser utöver det vanliga.

Bengt Gustafson
Kommunstyrelsens ordförande

Junior-SM med Riksmästerskap
Kristianstad 2009
Under de senaste tjugo åren har Kristianstads skytteförbund och ungdomsskytteförbund
tillsammans arrangerat ett flertal riksomfattande tävlingar, såsom SM gevär 6,5 bana, JSM gevär
6,5 och korthåll, Partiellt Riksskytte, Allmänt Riksskytte, Skol-SM och SM, JSM, RM Falling
Target.
Vi har nu åter glädjen att hälsa landets yngre skyttar välkomna, den här gången till JSM och RM
gevär 6,5 och korthåll.
Tävlingarna genomförs på Wendesbanan i Kristianstad, som även är tävlingscentrum för
fältskyttet. Genom landets äldsta skytteförening Christianstads skyttesällskap, som bildades 1831,
finns här en skyttetradition ända från jägarsällskapens tid. Många av de större
tävlingsarrangemangen har, av naturliga skäl, byggts upp kring denna förenings resurser, med bl.a.
en av landets förnämsta skytteanläggningar. Anläggningen har under 2009 dessutom genomgått en
omfattande modernisering och utbyggnad, för att erbjuda bästa tänkbara förutsättningar för
kommande tävlingar. På 300 meter har ny Sius-ascor utrustning installerats och korthållsbanan har
byggts ut med 10 skjutplatser, som därmed har 30 ställ av typen Megalink. Dessutom har en
luftgevärshall med 18 Megalinkbanor byggts i direkt anslutning till korthållshallen.
Modernisering och tillbyggnad av Wendesbanan har varit möjlig tack vara stora ekonomiska
satsningar från Kristianstads kommun, Christianstads skyttesällskap, Kristianstads skytteförbund,
Kristianstads ungdomsskytteförbund och FSR. Dessutom har kostnaderna reducerats för
tavelelektronik, genom ett avtal mellan Kristianstads skytteförbund, ungdomsskytteförbund och
Bromölla skytteförening.
Vi känner ett mycket starkt stöd från Kristianstads kommun, som på olika sätt stödjer skyttet i
samband med större tävlingsarrangemang. I linje med detta, har nu för andra gången ett
marknadsföringsamarbete etablerats, för att tillsammans marknadsföra JSM-tävlingarna och vad
Kristianstads kommun har att erbjuda inom ramen för Spirit of food.
Vi hoppas kunna erbjuda deltagarna ett tilltalande arrangemang, med spännande och
utslagsgivande tävlingar. Låt oss alla hjälpas åt, att med en positiv inställning lösa eventuella
problem. Vi kommer naturligtvis att göra allt för att erbjuda våra gäster trivsamma och minnesrika
dagar i Kristianstad, värda att tänka tillbaka på.

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!
Lars Lennartsson
Tävlingsledare

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare
Biträdande tävlingsledare
Tävlingssekreterare
Tävlingskassör
Grenledare gevär
Grenledare korthåll bana
Grenledare korthåll fält

Lars Lennartsson
Mikael Nilsson
Vivi-Anne Lindström
Jonny Olsson
Bengt Nilsson
Göran Yngvard / Claes Söderdahl
Bengt Sonesson / Claes Söderdahl

Omfattning
Tävlingscentrum är Wendesbanan Kristianstad, där allt banskytte genomförs
Torsdag 10/9 Fri träning 17.00 – 19.00 för korthåll och gevär 6,5.
Fredag 11/9
Korthåll liggande och gevär 6,5 liggande.
Lördag 12/9
Korthåll ställningar och gevär 6,5 ställningar.
Söndag 13/9
Korthåll fält på Rinkaby skjutfält och Sportskytte 3 x 10, 300 m.

Genomförande - Regler
JSM och RM genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt skytte 2009 – 2010.
JSM i sportskytte 3 x 10, 300 m genomförs enligt samma regler, med följande tillägg:
 Internationell knästående ställning skall användas.
 Standargevär < 8 mm enligt ISSF-regler får användas.

Åldersgränser
JSM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 20 år.
RM är öppet för tävlande som under året fyller minst 21 år och högst 25 år.

Gevärsskyttekort och Aktivitetskort
Gevärsskyttekort är obligatoriskt för alla deltagare. Aktivitetskort är obligatoriskt för alla deltagare
födda 1994 och tidigare. Nummer skall anges för båda korten i anmälan.

Anmälan
Anmälan skall göras förbundsvis och i första hand via formulär på www.lskytte.se/jsm2009 .
Anmälan kan även skickas till usekr@lskytte.se eller per post till Kristianstads U-skytteförbund,
Vivi-Anne Lindström, Hattmakaregatan 3, 273 33 Tomelilla.
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 20 augusti. Anmälan efter 20 augusti kan
endast ske i mån av plats i befintliga skjutlag.

Startavgifter
Individuellt
150:-/start
Förbund/distriktslag
250:-/lag
Föreningslag
200:-/lag
Avgifterna sätts in på Kristianstad ungdomsskytteförbunds plusgiro 33 40 58 – 5, samtidigt med
anmälan.

Startlistor
Startlistor med skjuttider publiceras på www.lskytte.se/jsm2009 den 1 september.

Lagledarträff
En representant per ungdomsskytteförbund inbjuds till traditionell ledarträff i Christianstads
skyttesällskaps paviljong på Wendesbanan, torsdagen den 10 september kl 20.00. Där lämnas
eventuell kompletterande information och det ges även möjlighet att ta upp eventuella frågor.

Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före skjutning. Stickprov kommer att
genomföras efter varje omgång i banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte. Vapenkontroll
genomförs för samtliga deltagare i final, före respektive final.
Tider för obligatorisk kontroll: Dag
Tid
Plats
Torsdag
17.00 – 19.00
Wendesbanan
Fredag
07.00 - Sista upprop
Wendesbanan
Lördag
07.00 - Sista upprop
Wendesbanan
Söndag
08.00 - Sista upprop
Wendesbanan

Vapentekniker
Tillgång till vapentekniker kan ej säkerställas. Enklare åtgärder kan hanteras vid vapenkontrollen.

Vapenförvaring
Skytt ansvarar själv för att vapenförvaring sker enligt gällande regler.

Servering
Lunch á 70:-/portion serveras på tävlingscentrum Wendesbanan fredag – söndag kl 11.00-13.00
och måste förbeställas på anmälningsblanketten.
fredag:
Kycklingfilé, ris, sallad och dryck.
lördag:
Spagetti, köttfärssås, sallad och dryck.
söndag:
Köttbullar, potatismos, sallad och dryck.
Även lättare servering med smörgåsar, korv, dricka etc. finns alla dagar på Wendesbanan.

Supermästartävling
I tävlingen ingår JSM gevär 6,5 ställning och liggande, korthåll ställning, liggande och fält.
Segraren i en disciplin får 1 p, tvåan 2 p osv. Skytt med lägst sammanlagd poäng blir supermästare.

Prisutdelning
Samlad prisutdelning för fredagens och lördagens tävlingar, sker i samband med lördagens fest på
Yllan i Kristianstad. Prisutdelning för söndagens tävlingar sker på Wendesbanan.

Deltagarfest med prisutdelning
Gemensam kamratfest med buffé á 100:- för alla deltagare, ledare, familjemedlemmar och
funktionärer genomförs lördag kväll på Yllans mässa, Kristianstad. Fri entré till angränsande lokal,
där Lasse Stefanz uppträder. Annars nära till centrum för andra aktiviteter.
Deltagande i kamratfest måste förbeställas på anmälningsblanketten.

Logi
Beträffande logi hänvisas till Turistbyrån i Kristianstad www.kristianstad.se .

Vägbeskrivning
Kartor med platsangivelse finns på www.lskytte.se/jsm2009 .

Övrig information och frågor
Lars Lennartsson ordf@lskytte.se , telefon 0411-52 26 47 eller 070-552 26 47.

TÄVLINGSPROGRAM FREDAGEN DEN 11 SEPTEMBER
Gevär 6,5 liggande
Provskott
Tävling
Skjuttid
Grundomgång: 5 st under 3 min
4 x 5 liggande
1,5 min/serie
Final:
3 st under 2 min
2 x 5 liggande
1,5 min/serie
5 liggande
30sek/skott
Till final i JSM går 20 skyttar.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
Tävling om Skytte UO:s medaljer och arrangörens hederspriser.
JSM förbundslag och tävling om ”Thore Möllers minne” av år 2000, Skytte UO:s medaljer samt
arrangörens hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas.
Resultat för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.
JSM föreningslag och tävling om Skytte UO:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Föranmält
2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.
Korthåll liggande
Provskott
Tävling
Grundomgång: Obegränsat under 6 min 4 x 5 liggande
Final:
Obegränsat under 6 min 2 x 5 liggande
5 liggande
Till final i JSM går 20 skyttar och lika.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
Tävling om Skytte UO:s medaljer och arrangörens hederspriser.

Skjuttid
16 min
8 min
30 sek/skott

JSM förbundslag och tävling om Skytte UO:s vandringspris 2004, Skytte UO:s medaljer samt
arrangörens hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas.
Resultat för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.
JSM föreningslag och tävling om skytte UO:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Föranmält
2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.
TÄVLINGSPROGRAM LÖRDAGEN DEN 12 SEPTEMBER
Gevär 6,5 ställningar
Provskott
Tävling
Skjuttid
Grundomgång: 5 st under 3 min
2 x 5 ligg
1,5 min/serie
5 knä
3 min
5 stå
5 min
Final:
3 st under 2 min
5 ligg
1,5 min
5 knä
3 min
5 stå
1 min/skott
Till final i JSM går 20 skyttar.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
Tävling om Skytte UO:s medaljer och arrangörens hederspriser.
JSM förbundslag och tävling om ”Rolf Nilssons minne II” av år 2002, Skytte UO:s medaljer samt
arrangörens hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas.
Resultat för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.
JSM föreningslag och tävling om Skytte UO:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Föranmält
2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.

Korthåll ställningar
Provskott
Grundomgång: Obegränsat under 6 min
Final:
Obegränsat under 6 min

Tävling
2 x 5 ligg + 5 stå + 5 knä
5 ligg + 5 knä
5 stå

Skjuttid
25 min
11 min
1 min/skott

Till final i JSM går 20 skyttar och lika.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
HM Konungens hederspris till Svensk Juniormästare 2009.
Tävling om Skytte UO:s medaljer och arrangörens hederspriser.
JSM förbundslag och tävling om John Landins vandringspris 2006, Skytte UO:s medaljer samt
arrangörens hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas.
Resultat för de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.
JSM föreningslag och tävling om skytte UO:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Föranmält
2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.

TÄVLINGSPROGRAM SÖNDAGEN DEN 13 SEPTEMBER
Fältskjutning korthåll
Tävlingen genomförs över 7 stationer, som föregås av en inskjutningsstation. Skyttarna delas in i
12-mannapatruller och fältbanans längd är ca 4 km.
Tävling om Skytte UO:s medaljer och arrangörens hederspriser.
JSM förbundslag och tävling om Skytte UO:s vandringspris av 2007, Skytte UO:s medaljer samt
arrangörens hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas och de
3 bästa resultaten räknas med till laget. RM-skytt får ej ingå i laget.
JSM föreningslag och tävling om Skytte UO:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Föranmält
2-mannalag. RM-skytt får ej ingå i laget.
JSM Sportskytte
Tävlingen omfattar 3 x 10 skott (10 i vardera skjutställning) på 300 meter och skjuttiden är 1 timme
och 15 minuter. Fritt antal provskott före varje ställning. Gemensam skjutklass. Inga lagtävlingar.
Tävling om RF:s plaketter och arrangörens hederspriser.

Get Dressed
for Success
STANDARD – STARTER – JUNIOR
OLYMPIC – SUPER - AIRRIFLE
NORDIC – NATIONAL - FIELD
Postridarensväg 11-19, 266 98 Hjärnarp
Tel: 0431-454247 - Fax: 0431-454357
info@monard.se
- www.monard.se

skytteservice@gmail.com

Allt i Skytteutrustning
Dagfinrud skyttekläder, underställ, fältväst, fältväskor mm.
LAPUA, Magtech ammunition, kulor, skyttebag.
luft- och korthållsvapen - även beg.
Sauer vapen, pipor och tillbehör.
CCI och Federal tändhattar.
RCBS Laddutrustning.
VihtaVuori krut.
Säkerhetsproppar.
Profsafe vapenskåp.
H&N, RWS Luftgevärsskott.
Transportörer, målmateriel.
Fältskyttetabeller Kh och 6,5.
Skyttekläder, kikare, vapenvård.
Centra Dioptrar, irisbländare, ringkorn.
service av Feinwerkbau korthålls och luft-gevär.

Alltid Nybakat!
Nyhet! Vår egen tillverkning av
chokladpraliner. Välkomna!
Öppet: Mån‐Fred 06.30‐17.30, Lörd 06.30‐12.00.
Sön och helgdag stängt.
Södra Mellby 9, Kivik. Tel 0414‐70043

