På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet inbjuder

Christianstads Skyttesällskap
Till

SVENSKT MÄSTERSKAP
I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM
22-23 SEPTEMBER 2018 på
Wendesbanan, Kristianstad
ANMÄLAN SENAST 31/8

Välkommen till Kristianstad - den orangea staden
Kristianstad har långa och fina traditioner inom skyttesporten, både som arrangörer av stora tävlingar och med
många aktiva skyttar som har framgång på hög nivå. Därför är det extra roligt att Christianstads Skyttesällskap
har fått i uppdrag av Svenska Skolskyttefrämjandet att arrangera Skol-SM i gevärsskytte 22-23/9 2018 med den
fina och nyrenoverade anläggning Wendesbanan som tävlingscentrum. Just Skol-SM är en tävling som ligger
”sällskapet” varmt om hjärtat då den nu skall arrangeras i Kristianstad på Wendesbanan för 4:e gången sedan
skjutbanan byggdes 1985.
Vi är övertygade om att det blir ett lyckat besök för både dig och dem som följer med dig på resan. Vår ambition
i Kristianstad är att vara en bra värd för besökare som kommer hit. Kristianstad bjuder på smak och upplevelser
för alla sinnen. Kristianstad har en lång historia och grundades av Christian IV när Skåne tillhörde Danmark och
du kan märka att den danska prägeln finns kvar i staden. Om du får ledig tid utanför tävlingarna kan du upptäcka
mer om Kristianstads historia på Regionmuseets stadsutställning. Det är en annorlunda museiutställning som
brukar kunna roa besökare i alla åldrar.
Kristianstad har sedan grundandet 1614 varit en handelsstad. Idag lockar våra gågator konsumenter från ett stort
omland. Handelsstaden Kristianstad är också känd för dess många fristående butiker som kompletterar
kedjebutikerna. Och glöm inte att ta en rejäl bit chokladtårta eller en stor bägare av konditoriets hemgjorda glass
när du går på något av stans många fik för att fira tävlingen. Ett annat ställe som du inte ska missa är Naturum
Vattenriket. Vårt naturum , som ligger mitt i naturen och ändå mitt i stan bara några minuters promenad från
Centralstationen, är porten till Kristianstads Vattenrike där du får veta mycket om fåglar, fiskar och växter i
biosfärområdet längs Helge å. Glöm inte att hålla i dig när den märkliga farkosten Opteryx tar dig på sin vilda
färd genom Vattenriket!
Även om du inte stannar så länge hoppas vi att du också ska trivas hos oss. Kanske kommer du tillbaka för att
njuta av våra milslånga stränder eller för att paddla kanot i Vattenriket till sommaren. Eller kommer du kanske
hit som student på HKR, Högskolan Kristianstad, så småningom. Hur det än blir är du alltid välkommen tillbaka!
Lycka till med skyttet!

Pierre Månsson
Kommunalråd Kristianstad

Per Klemmedsson
Ordförande Christianstads Skyttesällskap

SKOLSKYTTEFRÄMJANDET OCH SKOL SM I SKYTTE
Föreningen för befrämjande af skolungdomens vapenöfningar (numera Skolskyttefrämjandet) bildades 1868 med
ändamål att befrämja de då obligatoriska vapenövningarna för landets skolelever. Sedan dessa avskaffats 1917
inriktade föreningen sig på att understödja elevernas intresse för skytte. Därvid kom Skol SM i skytte
(ursprungligen Skolungdomens hösttävlingar) att spela en central roll.
Den första tävlingen genomfördes 1877 på Ladugårds gärde i Stockholm. Sedan dess har Skol SM genomförts
årligen med två undantag. År 1914 inställdes tävlingen på grund av världskrigets utbrott och 1918 på grund av
influensaepidemin "Spanska sjukan". Ursprungligen riktade sig tävlingen endast till huvudstadens skolungdom
men blev 1908 riksomfattande. Skol SM är därmed landets äldsta ännu levande riksomfattande skyttetävling.
Intill slutet av 1960-talet genomfördes tävlingen, med få undantag, på Stora Skuggans anrika skjutbanor i
Stockholm. Sedan "skuggans" nedläggning har tävlingen fört en ambulerande tillvaro. Skjutprogrammet har
liksom den yttre ramen för tävlingen ändrats genom åren. Dock har den sociala aspekten hela tiden behållits,
något som generationer av skolskyttar kan intyga. Skol SM har alltid varit och är fortfarande (jämte
Skyttiaden) skyttesportens viktigaste rekryteringstävling.
Med anledning av Skolskyttefrämjandets 150 årsjubileum har styrelsen beslutat att samtliga deltagare i årets
tävling skall tilldelas en specialkomponerad jubileumsjetong.
Steve Gunnarsson
Ordförande Skolskyttefrämjandet

Representanter
Skolskyttefrämjandet

Steve Gunnarsson
Hans Drugge

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare: Per Klemmedsson, 0725-543489, per@klemmedsson.se
Bitr. tävlingsledare: Mikael Nilsson
Tävlingskassör: Pernilla Persson, 0709-846210, pernilla.roland@telia.com
Sekretariat/Deltagarservice: Ida Hult och Linda Cedergren
Grenledare, korthåll bana: Fredrik Nilsson
Grenledare, gevär bana: Per Klemmedsson
Grenledare, korthåll fält: Thomas Persson
Allmänna frågor skickas till: skolsm2018@skyttesport.net

Tävlingen omfattar
Lördag 22/9
Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna
HÖ (högstadiet) och GY (gymnasiet)
Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna
HÖ och GY
Söndag 23/9
Svenskt skolmästerskap, fältskjutning korthåll för klasserna
HÖf och GYf

OBS!
Årets tävling innehåller förändringar när det gäller lagtävlingar. Läs
därför inbjudan noga!
Anmälan
Anmälan görs föreningsvis på http://live.skyttesport.net

Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 31/8. Vid för sent inkommen anmälan fördubblas
avgifterna.
Avgifter
Gevär 6,5 bana
Korthåll bana
Korthåll fält
Lagtävlingar
Tävlingsdekal
Lunch
Tacokväll

90:90:90:100:Gratis, vid köp av extra 10 kr/st
80:80:-

Samtliga avgifter sätts in i samband med anmälan på Christianstads
Skyttesällskaps Tävlingskonto BG 823-5178 senast 31/8. Märk med "SKOLSM 2018/Förening". Det går även att betala via Swish 123 018 47 88. Den
som inte betalt sina avgifter får inte delta!
Boende
Beträffande boende och turism rekommenderar vi att ni kontaktar:
Turistbyrån Kristianstad: www.kristianstad.se/turism
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/turism-besoka/boende/
044-13 53 35, touristinfo@kristianstad.se
OBS! Boka i tid. Det finns andra arrangemang i Kristianstad den helgen!
Vägbeskrivning
Tävlingscentrat Wendesbanan ligger på gamla A3-området i Norra Åsum, 5 km söder om
Kristianstad.
Besöksadress: Gyllenstiernas väg 150-25. GPS RT 90 X: 6206868, Y: 1395209
Vägbeskrivning från Hässleholm: Kör väg 21 och E22. I Kristianstad på E22 vid avfart 38, sväng
av mot Norra Åsum. I Norra Åsum sväng av höger mot Gärds Köpinge. Efter ca 1 km skyltat
Skjutbana in till höger.

Måltider
Förbeställda måltider serveras på Wendesbanan. Maten kommer från restaurang Rökeriet,
mellan Åhus och Yngsjö. www.rokeriet.se
Lunch Lördag: Grillad kycklingklubba, brunsås, sallad och kokt potatis.
Lunch Söndag: Köttbullar med riktigt potatismos, brunsås och sallad.
Tacokväll: Se mer info på annan sida i denna inbjudan!
Meddela speciellt kostbehov vid anmälan.
Sedvanlig enkel servering kommer finnas. Vi tar emot kontant betalning eller via Swish.

Information / Infodisk
Fredag 17.00-19.00
Lördag-söndag 8:00 - tills tävlingarna är slut på Wendesbanan.
I infodisk sker all utdelning av matkuponger, dekaler och övrig information.

Utdelningen sker föreningsvis.
Modernt
Innan tävlingen kan information hämtas på hemsida: http://idrottonline.se/ChristianstadsSksSkyttesport/SkolSM2018
Livevisning: http://live.skyttesport.net
Facebook: fb.me/skolsmskytte2018
Instagram: Läggs ut bilder med #skolsmskytte2018
Prisutdelning
Prisutdelningen för lördagens och söndagens tävlingar sker vid Wendesbanan direkt efter
tävlingarnas slut.

Allmänna bestämmelser
Deltagare (NY KLASSINDELNING)
Tävlingarna är öppna för elever som under 2018 är fulltidsstuderande under tävlingsårets
hösttermin och går i:
Högstadiet åk 7-9 och fyller lägst 13 år (född 2005) (klassen heter HÖ)
eller
Gymnasiet åk 1-2 och fyller högst 18 år (född 2000) (klassen heter GY).
Skyttar i klass HÖ skjuter liggande med stöd. Skyttar i klass GY skjuter liggande utan stöd
Skol SM är en rikstävling. Det innebär att deltagare självständigt skall kunna genomföra
tävlingen och behärska för tävlingen nödvändiga moment.

Skol SM är undantaget från kravet på tävlingslicens. Dock ska skytt som tävlar i klass GY
inneha gevärsskyttekortet.
Skytt skall ha goda färdigheter i banskjutning för att delta i fältskjutningen.
Skjutplatser
Alla tävlingar genomförs på Wendesbanan.
300 m tävlingen skjuts på 20 st ställ (Sius Ascor) och 50 m tävlingen på 30 st ställ (Mega Link).
Korthållsfältskjutningen genomförs i anslutning till Wendesbanan.
Vapen
Förvaring av vapen genom egen försorg.
Vapenkontroll genomförs enligt Regelboken Nationellt Skytte på samtliga vapen före tävlingen
samt som stickprovskontroll efter varje skjutlag/patrull.
Säkerhetspropp är obligatorisk och skall alltid vara i vapnet när skjutning inte sker.
Vapentekniker kommer inte att finnas!
Vapenkontrollen är öppen
Fredag 17.00-19.00 Plats: Wendesbanan
Lördag 8.30–13.00 Plats: Wendesbanan
Söndag 8.30–10.00 Plats: Wendesbanan
Mobiltelefoner
Mobiltelefoner får inte ha ljud som hörs i skjuthallen. Samtal i mobiltelefon är förbjudet i
skjuthallarna samt under hela fältskyttestigen.
Kikare
Kikare får inte användas vid korthållsfältskjutning.

TACOKVÄLL!
Enligt tradition äter skåneskyttarna Tacos under Skol-SM.
Detta året vill vi bjuda in även er till en trevlig kväll.
Vi börjar direkt efter prisutdelningen den 22 september
med tacos och sedan blir det lite lekar/tävlingar.
Pris 80:- då ingår buffé och dricka.
Välkomna till en trevlig kväll!
Christianstads Skyttesällskap

Tävlingsbestämmelser

Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet och
Christianstads Skyttesällskap
Svenskt mästerskap för skolungdom
Individuellt (Skytten tävlar här för sin skola).
Tävlingarna omfattar mästerskap i korthåll, ban- och fältskjutning samt gevär 6,5 banskjutning i
klasserna HÖ (högstadiet) och GY (gymnasiet).
Hederspriser
Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandets silver- och tennpriser. Hederspris utgår till c:a en
fjärdedel av deltagarna i respektive disciplin och klass. Hederspriserna baseras i banskjutning på
grundomgången och i fältskjutningen på samtliga sex stationer.
Mästerskapstecken
I mästerskapstävlingarna (grundomgång+final i banskyttet) utdelas Skolskyttefrämjandets jetong i
guld, silver samt brons. Placering fyra till tio erhåller plakett i brons.
Lagtävlingar (FÖRENINGSLAG)
Lagtävlingen är fr.o.m. förra årets tävling en FÖRENINGSLAGTÄVLING.
Segrande FÖRENING får plakett monterad på träplatta, hederspris samt 2000 kr i
segerpremie.
Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets plakett i guld, silver resp.
brons. Hederspris till lagmedlemmar. Det krävs att minst tre lag från minst två föreningar deltar
i respektive lagtävling fört att tävlingen ska räknas. Resultaten i lagtävlingarna i banskjutning
baseras på grundomgången. I fältskjutning
räknas alla sex stationerna.
Lagsammansättning (FÖRENINGSLAG)
Lagen består av två föranmälda skyttar från samma FÖRENING och skjutklass. En reserv får
anmälas. Föreningen äger rätt att ställa upp med obegränsat antal lag.
Nytt: Elever från skyttegymnasium får ingå i föreningslag.

Skjutprogram Banskjutning korthåll
Korthåll liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för GY
Grundomgång
Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, därefter 20 skott liggande under en tid av
16 minuter. Efter provskotten skall endast det antal tävlingsskott som åtgår i omgången finnas
inom räckhåll för skytten.
Final (en per klass)
Till final går de 24 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt skyttar med
samma poäng som 24:e skytt, dock max 28 st. Särskiljning enligt Regelboken Nationellt Skytte.
Obegränsat antal provskott under en tid av 4 minuter,
därefter 5 skott liggande under en tid av 4 minuter följt av 5 enkelskott liggande
under en tid av 30 sekunder per skott.
Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

Skjutprogram banskjutning gevär 6,5
Gevär 6,5 (300 m) liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för klass GY
Grundomgång
5 provskott under en tid av 3 minuter, därefter fyra femskottserier under
en tid av 2,5 minuter per serie.
Final (en final per klass)
Till final går max de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass
Särskiljning enligt Regelboken Nationellt Skytte.
3 provskott under en tid av 2 minuter, därefter en femskottserie under en tid av 2,5 minuter
följt av 5 enkelskott under en tid av 30 sekunder per skott.
Ledarhjälp är endast tillåten under provskott.

Skjutprogram fältskytte korthåll
Fältskytte för klass HÖf (stöd får användas) och GYf
Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer.
Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Sex skott per station. Skjutavstånden kommer
inte att vara längre än de i regelboken angivna maximala avstånden.
Fältskyttestigen är en runda på ca 3 km i slät skånsk terräng. Vid mitten av rundan bjuder arrangören
på fika.

Hjälp
Ledare får stanna vid den första haltpålen. Skyttarna fortsätter fram till en andra haltpålen där
de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet (t.ex. figur C35 mellan 45 och 60
m). Skyttarna ges tid att justera gevären.

VI SPONSRAR SKOL-SM 2018
MED EN GOODIEBAG

