INBJUDAN
SM – weekend 2015
JSM/RM Nationellt 11 – 13 sep
SM i Sportskytte 300 m 11 – 13 sep

Föreningarna inom Skaraborgs skytte
HÄLSAR ALLA VÄLKOMNA TILL
Skövde och
Lövsjötorps SKYTTECENTER
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Välkommen till Skövde:

Varmt välkommen till Skövde, en naturskön och växande kommun i Skaraborg.
Här erbjuds ett brett utbud inom natur, kultur och fritid.
I Skövde har vi cirka 53 000 invånare och staden växer hela tiden.
Många företag inom handel och service etablerar sig i Skövde vilket ger en levande stad med
mycket puls, samtidigt som vi fortfarande är en småstad med närhet och lugn.
Vi Skövdebor tycker mycket om vårt berg, Billingen.
På våren finns här en fantastisk körsbärsblomning och på vintern kan du glida fram
i härliga skidspår på Billingens fritidsområde.
I Skövde finns också Arena Skövde som erbjuder allt från upplevelsebad,
bowling, gym och spa till olika evenemang.
Kommunen har ett rikt föreningsliv med både bredd och elit.
Vi är mycket stolta över att ha handboll på elitnivå i Skövde och alla stora turneringar som
anordnas inom ungdomsidrotten. Det är också glädjande när det anordnas svenska mästerskap
i kommunen. Idrott är en härlig mötesplats och Skövde kommun hälsar alla unga skyttar
välkomna till JSM 11-13 september. Välkomna till oss i Skövde!
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Tävlingsorganisation
Tävlingsledare:

Roger Strandh roger.strandh@gmail.com

Tävlingskassör:

Ingemar Gustafsson ingemar@sisu.o.se

Banskytteansvarig Gevär:

Jan Olof Janneson jo@janneson.com

Banskytteansvarig KhB:

Jonny Fritzson jonny@kinnevedsskf.se

Fältskytteansvarig KhF :

Lennart Högenberg bo.l.hogenberg@telia.com

Hemsida/Resultatrapportering: Mikael Svensson vssf.gevar@gmail.com
Sekretariatansvarig:

Gunilla Karlsson gunilla.skagen@spray.se

Hemsida: http://vastergotland.skyttesport.se klicka er sen fram till Gevärsskytte och vidare till JSM.

Tävlingarnas omfattning
Svenskt juniormästerskap och Riksmästerskap i gevär 6,5 och Korthåll.
Svenskt Mästerskap i ”Sportskytte” 300 meter.

Fredag den 11 sep

Lördag 12 sep

JSM o RM Korthåll fält.

JSM o RM Gevär 6,5 ligg.

JSM 300 m. 3x10.

JSM o RM Korthåll ligg.

Herrar 300 m, 3x20 standardgevär.

Damer 300 m, 60 ligg.
Herrar 300 m, 60 ligg.

Söndag den 13 sep
JSM o RM Gevär 6,5 ställning.
JSM o RM Korthåll ställning.
Damer 300 m, 3x20.
Herrar 300 m, 3x40.

Tävlingsplats
Tävlingscentrum är Lövsjötorps skyttecenter, ca 8 km utanför Skövde där samtliga
skyttegrenar genomförs.
All banskjutning mot Megalink mål.
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Anmälan
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 19 augusti.
Anmälan efter detta datum kan endast ske i mån av plats i befintliga skjutlag. Anmälan görs
föreningsvis i en excellfil som kan laddas ned från IndTA eller Västergötlands hemsida
http://vastergotland.skyttesport.se.

När anmälningarna samanställts kommer det att finnas distriktsvisa listor som hjälp till
distriktens laganmälningar.
Vid frågor/problem med anmälan kontakta.
Ingemar Gustafsson: ingemar@sisu.o.se
Tel. 010-476 41 40 Sms: 070-896 38 06

Startavgifter
Avgifterna sätts in på Skaraborgs skytte plusgiro 26187-5 i samband med anmälan.
JSM/RM
Individuellt 250 kr/start
Förbund/distriktslag 250 kr/lag
Föreningslag 200 kr/lag

SM ”Sport”
Individuellt 300 kr/start
Föreningslag 200 kr/lag

Förplägnad
Det kommer dagligen att erbjudas lunch och eventuellt frukost, som måste förbeställas.
Matbeställning görs separat. Blankett kommer Ni att hitta på IndTA eller Västergötlands
hemsida http://vastergotland.skyttesport.se. från ca mitten av augusti.
Utöver ovan kommer vår kafeteria att servera smörgåsar, korv med mycket mera.

Åldersgränser, JSM o RM
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.
Tävlingslicens är obligatorisk för alla deltagare födda 1996 och tidigare, nummer skall anges i
anmälan.
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Vapen o utrustningskontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före skjutning. Stickprov på vapen och
utrustning kommer att genomföras efter varje skjutlag i banskytte och efter sista
skjutstationen i fältskytte. Norma Precision medverkar under öppettiderna för vapenkontroll.
Vapenkontroll skall genomföras av samtliga deltagare som gått vidare till final, i god tid innan
finalen startar.

Tider för vapenkontroll:
Fre 11/9 12.00 - 20.00
lör/sön 07.00 - sista upprop för final.

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

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

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att dagligen hållas på skyttecentret. Tider kommer att anslås på
skjutbanan.
RF:s guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut tillsammans med arrangörens
hederspriser individuellt och i lag.

Lagtävlingar
JSM
Förbundslag (distrikt) föranmält 3-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas. Resultat för de
3 i grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.
Föreningslag. Föranmält 2-mannalag. Fritt antal lag får anmälas. Resultat från
grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.

Föreningslag ”Sport”
Herrar 3x20 Std: föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.
Herrar 60 liggande: föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.
Herrar 3x40: föranmält 2-mannalag, obegränsat antal lag från varje förening.
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Startlistor
Startlistor med skjuttider publiceras på Idrott on line (http://vastergotland.skyttesport.se ) samt
IndTA senast den 1/9.

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 (man måste deltaga i samtliga ovan nämnda tävlingar).
Ledartröja kommer att delas ut efter fredagens och lördagens skjutningar.

Tävlingsprogram
JSM Sportskytte 300 m 3x10
Tävlingen omfattar 3x10 skott, 10 i vardera ställningen i ordningen Knästående – Liggande –
Stående. Skjutningen genomförs på 300 meter och skjuttiden är 1 timme och 15 minuter. En
kombinerad förberedelse- och provskottstid om 15 minuter före start. Fritt antal provskott vid
ställningsbyte.
Den genomförs med följande tillägg i regelverket:
1) Internationella (höga) ställningen i knä.
2) Standardgevär < 8mm enligt ISSF-regler får användas

JSM och RM-tävlingarna
Genomförs enligt gällande utgåva av regelboken nationellt skytte, program enligt nedan.

JSM/RM Korthåll Fält
7 stationer med 6 tävlingsskott på varje, 42 tävlingsskott totalt. Okända avstånd och
varierande skjuttider som föregås av ett inskjutningsmål på 50m. Minst ett knämål.
Skjutningen sker inne på skyttecentrats olika skjutbanor.

JSM/RM Gevär 6,5. Liggande
Provskott:
Grundomgång:
Final:
Provskott:
Tävling:

5 st Tid: 3 min
4x5 liggande. Tid: 1,5 min/serie

3 st Tid: 2 min.
2x5 liggande tid 1,5 min/serie
5x1 skott. Tid 30s / skott
Till JSM-final går 15 st skyttar. Till RM-final går 10 st skyttar.
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JSM/RM Kh. Liggande
Provskott:
Fritt antal. Tid: 6 min
Grundomgång: 20 skott liggande. Tid: 16 min
Final:
Provskott:
Fritt antal Tid: 6 min.
Tävling: 10 skott liggande tid 8 min
5x1 skott. Tid 30s / skott
Till JSM-final går 20 st skyttar och lika (max 28 skyttar). Till RM-final går 10 st skyttar.

JSM/RM Gevär 6,5. Ställning
Provskott:
5 st Tid: 3 min
Grundomgång: 2x5 skott i liggande. Tid: 1,5 min/serie
5 skott i knästående. Tid 3 min.
5 skott i stående. Tid 5 min.
Final:
Provskott:
3 st Tid: 2 min.
Tävling: 5 skott i liggande tid 1,5 min
5 skott i knästående. Tid 3 min.
5x1 skott i stående. Tid 1min. / skott
Till JSM-final går 15 st skyttar. Till RM-final går 10 st skyttar.

JSM/RM Kh. Ställningar
Provskott:
Fritt antal. Tid: 6 min
Grundomgång: 10 skott liggande, 5 skott i stående och 5 skott i knä. Tid: 25 min
Final:
Provskott:
Fritt antal Tid: 6 min.
Tävling: 5 skott i liggande o 5 skott i knä. Tid 11 min
5x1 skott i stående. Tid 1 min/skott
Till JSM-final går 20 st skyttar och lika (max 28 skyttar). Till RM-final går 10 st skyttar.

Förslag till boende (våra rekommendationer)
Dessvärre finns ingen möjlighet att erbjuda camping på och omkring skjutbanan. Vi hänvisar
istället till närliggande campingplatser, vandrarhem, hotell och liknande. En sammanställning
över dessa finns på Skövde Turistbyrås Hemsida www.upplevskovde.se
Telefon: +46 (0)500-44 66 88. E-post: info@nextskovde.se
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Tyvärr är det redan nu begränsat med lediga rum fredag till lördag.
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Hitta till Lövsjötorp.
I Skaraborg går "alla" vägar till Skövde, en går förbi Lövsjötorps skyttecenter som ligger
söder om stan, efter väg 26. Avfart Skultorps trafikplats.
GPS Kordinater;
WGS84
58°20'51.9"N 13°52'8.8" E
WGS84 DDM
58° 20.865' N 13°52.147' E
WGS84 decimal (lat, lon)
58.347 749, 13.869 123
RT90
64 71 016, 13 86 636
SWEREF99 TM
64 67 983, 4 33 806

Avfart Skultorps trafikplats
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