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Tävlingsprogram översikt 

Måndag 27 juli Korthåll Fält, Öppen klass och Veteran.  
Riksmästerskap för KF 15 och KF17 

Tisdag 28 juli Korthåll Ställning, Öppen klass och Veteran 

Onsdag 29 juli Korthåll Liggande, Öppen klass och Veteran 
Riksmästerskap för KL 15  

Torsdag 30 juli 60 skott liggande, Herr och Dam 

Fredag 31 juli 3 X 40 skott, Herr 
60 skott liggande, Damjunior 

Lördag 1 augusti 3 X 20 skott, Dam  
60 skott liggande, Herrjunior 

Söndag 2 augusti 3 X 40 skott, Herrjunior 
3 X 20 skott, Damjunior 

 

  

Välkomna till Jönköping! 

Jönköpings Skyttegille har äran att ännu en gång bjuda in hela 

Skyttesverige till sommarens höjdpunkt – SM-vecka 50 m.   

Senaste gången det var vår tur att arrangera var 2009. Nu ser vi fram 

emot att erbjuda en intensiv skyttevecka i månadsskiftet juli-augusti. 

Under veckan kommer totalt 14 individuella Svenska Mästare och 17 

lagsegrare att koras.  

Vi ses på skjutbanan! 
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Tävlingsinformation 

Deltagande 

Tävlingarna är öppna för alla skyttar anslutna till Svenska  

Skyttesportförbundet som under året fyller lägst 13 år.  

Tävlingslicens 

Tävlingslicens krävs av alla från det år man fyller 15 år. Arrangören kommer att 

kontrollera licensen och att den är giltig för aktuellt år.  

Tävlingsplats 

Tävllingarna genomförs på Ryttarns Mosse skjutbanor utanför Jönköping. 

Skyltning kommer att finnas från Rv 31/40/47 mot Nässjö. 

Om du har ett positioneringssystem kan du ange koordinaterna: 

N 57° 44' 53", E 14° 14' 17" 

Genom att titta på kartan nedan kanske du kan hitta fram utan tekniska 

hjälpmedel. 
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Anmälan 

Vi vill ha din anmälan senast 27 juni 2015 

Anmälan sker via IndTA på Svenska Skyttesportförbundets hemsida. 

Glöm inte att välja din egen förening på startsidan för att kunna anmäla. 

Avgift 

Varje start (individuellt och lag) kostar 250 kr.  

Avgifterna betalas in i samband med anmälan till Pg 19 49 12-2 

Efteranmälan 

Anmälan efter sista anmälningsdag är möjlig i mån av plats.  

Vid efteranmälan betalas 100 kr i extra avgift för varje start. 

Utrustningskontroll 

Obligatorisk kontroll av att utrusningen uppfyller säkerhets- och  

tävlingsregler kommer att genomföras före alla starter. I nationella grenar 

kommer enbart vapnet att kontrolleras. I sportskyttegrenar kommer även andra 

delar av utrusningen att ingå i kontrollen. 

Servering 

Vi kommer att ha serveringen öppen alla tävlingsdagar. Vid soligt och varmt 

väder kan nog grillen komma fram också. 

Information 

På tävlingarnas webbplats hittar du aktuell information. Startlistor och 

resultatlistor kommer att publiceras där.  

http://sm.tioetta.com 

Har du frågor som du inte hittar svar på kan du mejla till:  

sm@tioetta.com 

Vid andra frågor kan du kontakta någon av följande: 

Johan Tangsjö  0705-44 44 89 

Henrik Gårdman  0705-34 04 39 

Magnus Gustafsson  0708-96 16 31 

Anmälan senast 

27 juni 2015 
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Måndagen den 27 juli 

Svenskt Mästerskap Korthåll Fält  

Tävling för klasserna Öppen och Veteran. Riksmästerskap genomförs  

samtidigt för klasserna KF 15 och KF 17. Klassindelning och övriga regler enligt 

Gevärssektionens Regelbok nationellt skytte 

Tävlingen inleds med inskjutningsstation. Därefter följer sju stationer om totalt 42 

tävlingsskott. Minst en station kommer att skjutas knästående. Särskiljning sker med 

hjälp av antal innerträff. 

KF 15 får använda eget medhavt stöd. 

Vätskestation kommer att finnas. 

Lagtävlingar 

SM distriktslag:  Fem föranmälda skyttar oavsett klass.  

Samtliga räknas. 

SM distriktslag veteraner:  Fem föranmälda veteranskyttar  

Obs! Skytt kan endast vara med i ett distriktslag. 

SM föreningslag:  Två föranmälda SM-skyttar oavsett klass  

Båda resultaten räknas. 

Förening får anmäla fritt antal lag. 
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Tisdagen den 28 juli 

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Ställning 

Tävling för klasserna Öppen och Veteran. Klassindelning och övriga regler  

enligt Gevärssektionens Regelbok nationellt skytte 

Skjutprogram  

Grundomgång:  Provskott under en tid av 6 minuter 

10 skott liggande, 5 skott stående och 5 skott knästående  

tid: 25 minuter. 

Finaler:   Provskott under en tid av 6 minuter 

5 skott liggande och 5 skott knästående, 11 minuter.  

5 skott stående, 1 minut/skott. 

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika resultat 

dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen och maximalt det antal skyttar som 

bankapaciteten tillåter (30 banor). 

Lagtävlingar 

SM distriktslag:  Fem föranmälda skyttar oavsett klass. 

Samtliga räknas. 

SM distriktslag veteraner:  Fem föranmälda veteranskyttar  

Obs! Skytt kan endast vara med i ett distriktslag. 

SM föreningslag:  Två föranmälda SM-skyttar oavsett klass  

Båda resultaten räknas. 

Förening får anmäla fritt antal lag. 
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Onsdagen den 29 juli 

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Liggande 

Tävling för klasserna Öppen och Veteran. Riksmästerskap genomförs  

samtidigt för klass KL 15. Klassindelning och övriga regler enligt Gevärssektionens 

Regelbok nationellt skytte 

Skjutprogram  

Grundomgång:  Provskott under en tid av 6 minuter 

20 skott liggande under en tid av 16 minuter. 

Finaler:   Provskott under en tid av 6 minuter 

10 skott liggande under en tid av 8 minuter.  

5 skott liggande, 30 sek/skott. 

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika resultat 

dock maximalt 50 % av deltagande skyttar och maximalt det antal skyttar som 

bankapaciteten tillåter (30 banor). 

KL 15 får använda eget medhavt stöd. 

Lagtävlingar 

SM distriktslag:  Fem föranmälda skyttar oavsett klass. 

Samtliga räknas. 

SM distriktslag veteraner:  Fem föranmälda veteranskyttar  

Obs! Skytt kan endast vara med i ett distriktslag. 

SM föreningslag:  Två föranmälda SM-skyttar oavsett klass  

Båda resultaten räknas. 

Förening får anmäla fritt antal lag. 
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Torsdagen den 30 juli 

Svenskt Mästerskap 60 skott liggande Herr och Dam 

Grundomgång:  15 minuters förberedelse- och provskottstid 

60 skott liggande. Skjuttid: 50 minuter 

Skyttarna ges tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 

provskottstid 

Final:   8 minuters förberedelse- och provskottstid 

2 X 3 skott liggande, 150 sekunder/serie 

14 skott liggande, 50 sekunder/skott 

Utslagning av 1 skytt efter vartannat skott 

Till final går de åtta bästa skyttarna. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. Skyttarna 

anmäler sig till finalbanan minst 30 minuter före utsatt starttid 

Lagtävlingar 

SM föreningslag:  Två föranmälda skyttar i samma klass. 

Båda resultaten räknas 

Förening får anmäla fritt antal lag i varje klass. 

  

Anmälan senast 

27 juni 2015 
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Fredagen den 31 juli 

Svenskt Mästerskap 3 X 40 skott Herr 

Grundomgång: 15 minuters förberedelse- och provskottstid 

40 skott knästående, 40 skott liggande och 40 skott stående 

Skjuttid: 2 timmar 45 minuter 

Skyttarna ges tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 

provskottstid 

Final:  5 minuters förberedelse- och provskottstid 

3 X 5 skott knästående, 200 sekunder/serie 

 7 minuters ställningsbytes- och provskottstid 

3 X 5 skott liggande, 150 sekunder/serie 

9 minuters ställningsbytes- och provskottstid 

2 x 5 skott stående, 250 sek/serie. Därefter utslagning av 2 skyttar 

5 skott stående, 50 sek/skott. Utslagning av 1 skytt efter varje skott 

Till final går de åtta bästa skyttarna. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. Skyttarna 

anmäler sig till finalbanan minst 30 minuter före utsatt starttid 

Svenskt Juniormästerskap 60 skott liggande Damjunior 

Grundomgång:  15 minuters förberedelse- och provskottstid 

60 skott liggande. Skjuttid: 50 minuter 

Skyttarna ges tillträde till banan 15 minuter före förberedelse- och provskottstiden 

Final:   8 minuters förberedelse- och provskottstid 

2 X 3 skott liggande, 150 sekunder/serie 

14 skott liggande, 50 sekunder/skott 

Utslagning av 1 skytt efter vartannat skott 

Till final går de åtta bästa skyttarna. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. Skyttarna 

anmäler sig till finalbanan minst 30 minuter före utsatt starttid 

Lagtävlingar 

SM/JSM föreningslag:  Två föranmälda skyttar i samma klass. 

Förening får anmäla fritt antal lag i varje klass.  



 
 

10 
 

Lördagen den 1 augusti 

Svenskt Mästerskap 3 X 20 skott Dam 

Grundomgång: 15 minuters förberedelse- och provskottstid 

20 skott knästående, 20 skott liggande och 20 skott stående 

Skjuttid: 1 timme 45 minuter 

Skyttarna ges tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 

provskottstid 

Final:  5 minuters förberedelse- och provskottstid 

3 X 5 skott knästående, 200 sekunder/serie 

 7 minuters ställningsbytes- och provskottstid 

3 X 5 skott liggande, 150 sekunder/serie 

9 minuters ställningsbytes- och provskottstid 

2 x 5 skott stående, 250 sek/serie. Därefter utslagning av 2 skyttar 

5 skott stående, 50 sek/skott. Utslagning av 1 skytt efter varje skott 

Till final går de åtta bästa skyttarna. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. Skyttarna 

anmäler sig till finalbanan minst 30 minuter före utsatt starttid 

Svenskt Juniormästerskap 60 skott liggande Herrjunior 

Grundomgång:  15 minuters förberedelse- och provskottstid 

60 skott liggande. Skjuttid: 50 minuter 

Skyttarna ges tillträde till banan 15 minuter före förberedelse- och provskottstiden 

Final:   8 minuters förberedelse- och provskottstid 

2 X 3 skott liggande, 150 sekunder/serie 

14 skott liggande, 50 sekunder/skott 

Utslagning av 1 skytt efter vartannat skott 

Till final går de åtta bästa skyttarna. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. Skyttarna 

anmäler sig till finalbanan minst 30 minuter före utsatt starttid 

Lagtävlingar 

SM/JSM föreningslag:  Två föranmälda skyttar i samma klass. 

Förening får anmäla fritt antal lag i varje klass.   
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Söndagen den 2 augusti 

Svenskt Juniormästerskap 3 X 40 skott Herrjunior 

Grundomgång:    15 minuters förberedelse- och provskottstid 

40 skott knästående, 40 skott liggande och 40 skott stående 

Skjuttid: 2 timmar 45 minuter 

Skyttarna ges tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 

provskottstid 

Svenskt Juniormästerskap 3 X 20 skott Damjunior 

Grundomgång:   15 minuters förberedelse- och provskottstid 

20 skott knästående, 20 skott liggande och 20 skott stående 

Skjuttid: 1 timme 45 minuter 

Skyttarna ges tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 

provskottstid 

Finaler:  5 minuters förberedelse- och provskottstid 

3 X 5 skott knästående, 200 sekunder/serie 

 7 minuters ställningsbytes- och provskottstid 

3 X 5 skott liggande, 150 sekunder/serie 

9 minuters ställningsbytes- och provskottstid 

2 x 5 skott stående, 250 sek/serie. Därefter utslagning av 2 skyttar 

5 skott stående, 50 sek/skott. Utslagning av 1 skytt efter varje skott 

Till final går de åtta bästa skyttarna i varje klass. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng. 

Skyttarna anmäler sig till finalbanan minst 30 minuter före utsatt starttid 

Lagtävlingar 

JSM föreningslag:  Två föranmälda skyttar i samma klass. 

Förening får anmäla fritt antal lag i varje klass. 

  


