
 

Information till deltagare inför Skol-SM i Kristianstad 24-25/9 
 

Allmänt 

Tävlingen samlar i år 163 deltagare som gör 306 starter i 8 olika mästerskap. 52 lag tävlar i 

lagtävlingarna och totalt är det 57 föreningar som har anmält skyttar. 

 

Incheckning 

Samtliga föreningar skall ”checka in” och hämta ut sin välkomstpåse före tävlingarna. Detta 

gör ni vid informationsdisken på Wendesbanan som har öppet 16:00-20:00 på fredagen och 

08:00-16:00 på lördagen 

 

Skjuttider 

Skjuttiderna bifogas med detta brev till deltagarna och deras föreningar. Är det något som är 

fel så tveka inte att höra av er till oss så fort som möjligt. Kontakta i så fall Per Klemmedsson, 

per@klemmedsson.se eller 070-6080051. 

 

För de skyttar som skall dubbelstarta (16 st) på söndagen blir det en tuff dag. De börjar gevär 

fält 08:00 och sedan går de ut på korthållsfältskjutningen ca 11:00. Tänk på att det kan bli 

stressigt med fika till dessa skyttar mellan skjutningarna. Lunchen rekommenderar vi att de 

äter efter skyttet.  

 

Finaler Lördag 

En förändring från inbjudan. Finalerna kommer att skjutas var för sig för att göra tävlingen 

mer publikvänlig enligt följande preliminära tidsschema: 

13:00 B17 

13:30 B15 

14:00 K17 

14:45 K15  

 

Ledarinformation 

En ledare från varje förening hälsas välkomna till ledarinformation fredagen den 23/9 klockan 

20:00 på Wendesbanan. 

 

Vapenkontroll 

Vapenkontrollen är justerade efter vad som står i inbjudan och kommer att ha följande 

öppettider: 

Fredag 16:00-20:00, Wendesbanan 

Lördag 08:00 – sista upprop, Wendesbanan 

Söndag 07:30 – sista upprop, Rinkaby läger 

 

Mål och avstånd Gevär Fält 

Mål och avstånd bifogas till detta PM samt kommer att läggas ut på Skol-Sm:s hemsida 

(skolsm2011.skyttesport.net) från och med 12/9.  

 

Stöd till skyttar i klass 15 

Glöm inte stöd/kudde till era skyttar i klass 15. Har någon glömt så finns det att låna men inte 

tillräckligt många så det räcker till alla. 

 

 

mailto:per@klemmedsson.se


 

 

BADHUSET! 

Glöm inte möjligheten med att bada på badhuset på lördag kväll! Det är gratis och gäller 

skyttar, ledare, föräldrar och funktionärer. Ta med Badkläder och hänglås. 

 

GRATIS KVÄLLSAKTIVITET FÖR ALLA! 
 

Under lördagskvällen den 24/9 erbjuds alla deltagare, 

ledare och supportrar till tävlingarna att bada på 

Tivolibadet i centrala Kristianstad. 

 

Tid: Efter prisutdelningen till 22:00. 

Ta med: Egna badkläder och ett hänglås till klädskåp. 

 

Ni får tillgång till bassänger, bastu och bubbelpool! 

 

 

 
 

Följ tävlingen live! 

Glöm inte meddela alla andra skyttar, föräldrar och släktingar att de kan följa tävlingarna live 

från Skol-Sm: hemsida (skolsm2011.skyttesport.net). Se till att informera de som kan tänkas 

vilja följa tävlingarna. 

 

Slutligen… 

Hälsar vi alla skyttar, ledare och föräldrar välkomna till Kristianstad och Skol-Sm i Skytte 

2011! 

 

 

 

 



SkolSM 2011 

Christianstad sks 

FÄLTSKJUTNING GEVÄR 

 

Mål och avstånd 

 
Inskjutning  C 30 260m 

 

1  Tunna D 190 

 

2  1/3 400 

 

3  C 20 225 

 

4  S 25 V 315 

 

5   B 65 515 

 

6  L 1 240 

 

 

 

 

Bengt Nilsson 


