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Välkommen till Stockholm! 
 

 
 
Madeleine Sjöstedt 
Kultur- och idrottsborgarråd i Stockholms kommun 
 
Välkomna till Stockholm och Kungsängen! 
 
Ni alla som medverkar i årets största skyttetävling för juniorer - skyttar, ledare och 
funktionärer hälsas varmt välkomna till tävlingsplatserna i Stockholms nordvästra förort, 
Kungsängen. Ni - om några - vet alla att er sport rymmer många kvaliteter. Dessa tävlingar är 
ett utmärkt tillfälle att bredda kännedomen om skyttet som sport och om dess roll i samhället.  
 
Som idrottsborgarråd är det en av mina intressanta och givande uppgifter att söka få en bild av 
de olika idrotter som utövas i regionen. Skyttet är en idrott som är en del av en stark 
folkrörelse där man kan medverka i demokratisk fostran och i att lära ungdomar betydelsen av 
att ta ansvar.  
 
Skytte handlar om ansvartagande och förmåga till djup koncentration. Viljan att göra sitt bästa 
märks tydligt. Det märks att det är resultaten som räknas, men inte bara resultaten i jämförelse 
med andra. Möjligheten att meningsfullt tävla med bara sig själv är ju ett särdrag för skyttet.  
 
Mötet över generationsgränserna, mötet mellan ung och gammal, flickor och pojkar, kvinnor 
och män, unga som äldre som tävlar mot varandra på precis lika villkor ger en sympatisk bild 
av en sport för alla.  
 
De krav som ställs på skyttarna - målmedvetenhet, noggrannhet, koncentration och ansvar - är 
ju positiva egenskaper som alla människor mår bra av.  
 
Jag tycker att ni skyttar ska vara stolta över er sport.  
 
Jag önskar alla lycka till - både ni skyttar som besöker oss för att tävla och ni ledare som 
kommer att glädja alla med fina arrangemang. 
 
 
Lycka till! 
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Välkomna till Stockholm där årets JSM 
och RM i skytte avgörs!  
 
Vi har nöjet att hälsa alla skyttar, ledare, familjer och övriga intresserade välkomna till 
Stockholm. I år har vi glädjen att även anordna JSM i sportskytte med avseende på 3x10, 
300m i samband med våra ordinarie nationella JSM- och RM-tävlingar på korthåll och gevär.    
 
Samtliga tävlingar kommer att avgöras på Livgardets skjutbanor och skjutfält i Kungsängen, 
en av Stockholms nordvästra förorter. Det nya för i år är att tävlingarna på korthåll kommer 
att avgöras i Livgardets nybyggda inomhushall med plats för 30 banor.  
 
Vi har även ändrat upplägget på årets tävlingar, vilket innebär att fredagen inleder tävlingarna 
med liggande på korthåll och gevär. Sedan följer lördagen då JSM 3x10 300m samt korthåll 
fält avgörs, för att sedermera låta söndagen avsluta tävlingsdagarna med ställningar på 
korthåll och gevär.  
 
Med anledning av Skytte UO:s 40-årsjubileum bjuds det på grillafton, efter tävlingarnas slut 
på lördagen. Det blir grillbuffé, kaffe och tårta samt underhållning och andra aktiviteter, så 
glöm inte bort att anmäla er till detta arrangemang!  
 
Vi kommer i övrigt inte att ha någon gemensam prisutdelningsceremoni utan detta kommer 
att ske i anslutning till tävlingsdagens avslutande.  
 
Vi hoppas på intressanta och spännande tävlingar med många deltagare! Än en gång, hjärtligt 
välkomna till Stockholm och årets höjdpunkt!  
 
 
 
 
 
Maria Åberg 
 
Tävlingsledare 
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Tävlingsorganisation 
 
Tävlingsledare   Maria Åberg 
   
Grenledare gevär   Klas Gustafsson 
 
Grenledare korthåll    Ulf Pantzar, Göran Åhlin 
 
Grenledare korthåll fält    Arne Borg, Mats B Johansson 
 
Tävlingssekreterare    Mats B Johansson 
 
Förläggningsansvarig    Linda Bergman 
 
Kassör    Maria Åberg 
 
Skytte UO:s representant    Magnus Gustavsson 
 
Prisansvariga Mats Johansson, Kjell Wåhlin, Evert 

Adolfsson 
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Tävlingarnas omfattning 
 
Tävlingarna kommer att genomföras på Livgardets skjutbanor och skjutfält på Kungsängen. 
 
Torsdag 11/9   Fri träning för gevär 6,5 på Stålboda skjutbanor mellan  

kl. 17.00 – 19.00 
 

Fredag 12/9 Korthåll liggande på Sofiero skyttecentrum och gevär 6,5 liggande 
på Stålboda skjutbanor  

 
Lördag 13/9    Korthåll fält på Livgardets skjutfält vid Tranbygge och sportskytte 

3 x 10, 300m, på Stålboda skjutbanor 
 
Söndag 14/9    Korthåll ställningar på Sofiero skyttecentrum och gevär 6,5 

ställningar på Stålboda skjutbanor  
 
 
 
 
 
 
 

Var med och fira! 
Skytterörelsens Ungdomsorganisation 

fyller 40 år 2008 
 

Skytte UO firar detta med att bjuda på ett stort kalas i samband med JSM. 
Anmäl dig och dina skyttevänner! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

För mer information: ring kansliet 08‐663 63 50 eller Evelina Tällberg 070‐366 94 49 
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Tävlingsinformation 
 
JSM och RM genomförs enligt regelboken Nationellt skytte 2007-08 och Tävlingshandboken 
2007.  JSM i sportskytte 3x10, 300m genomförs i enligt regelbok nationellt skytte 2007-08, 
med följande tillägg: 

• Internationell knästående ställning skall användas 
• Standardgevär < 8mm, max 5,5kg 

 
Förbundslagstävling 
Varje ungdomsskytteförbund har rätt att anmäla ett lag om 5 skyttar.  
Som lagresultat räknas de 3 bästa. I lagtävlingarna får endast JSM-skyttar ingå. 
 
Föreningslagstävling 
Föranmält 2-mannalag, reserv får anmälas. Förening får anmäla obegränsat antal lag men 
varje skytt får bara ingå i ett lag. I lagtävlingarna får endast JSM-skyttar ingå. 
 
Supermästartävling  
Följande grenar ingår för JSM: gevär 6,5 ställning och liggande, korthåll ställning och 
liggande och korthåll fält. Segraren får 1 p, tvåan 2 p osv. Skytten med lägst poäng blir 
mästare. 
 
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, sportskyttelicens och säkerhetspropp 
Gevärsskyttekort och Sportskyttelicens är obligatoriskt och kortnummer ska anges på 
anmälan. Säkerhetspropp är obligatoriskt och skall finnas i vapnet vid vapenkontroll. 
 
Prisutdelning 
Prisutdelning sker dagligen efter avslutade tävlingar på Sofiero tävlingscentrum. 
 
Anmälan  
Anmälan görs förbundsvis på bifogad anmälningsblankett eller hämtas på hemsidan, 
www.skjutbanan.com, och ska vara Mats B Johansson tillhanda senast den 21 augusti på 
adress, sthlm_ab_skfb@msn.com eller Stockholm A&B Skytteförbund, Inedalsgatan 21, 112 
33 Stockholm 
 
Anmälan senare än den 21 augusti kan ge tillträde till tävlingarna i mån av plats. 
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Startavgifter  
Individuellt   150 kr/start  
Förbundslag   200 kr/lag 
Föreningslag  140 kr/lag  
 
Betalning sker till Plusgiro 46 32 28 - 7 
 
Vapenkontroll 
Obligatorisk vapenkontroll före första tävlingen, stickprov från varje skjutlag och samtliga 
finaldeltagare före finalen. 
För sportskyttet kommer särskild vapenkontroll ske innan tävlingarna startar på lördagen.  
 
Dag Tid Plats 
Torsdag  17.00 - 19.00  Sofiero 
Fredag    07.00 -  Sofiero för korthåll och Stålboda för gevär 6,5 
Lördag   08.00 - Tranbygge för korthåll fält och Stålboda för 

sportskytte 3x10, 300m 
Söndag  07.00 - Sofiero för korthåll och Stålboda för gevär 6,5 

 
Vapentekniker 
Kommer att finnas tillgängliga samtliga dagar på aktuell tävlingsplats. 
 
Vapenförvaring 
Skytten ansvarar själv för delad förvaring av vapen.  
För boende på regementet i Enköping skall vapnen förvaras i påvisad vapenkassun.   
 
Övrig information och frågor 
Mats B Johansson 
08-652 92 32 el 0733-789 099 
sthlm_ab_skfb@msn.com 
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Tävlingsprogram fredagen den 12 september 
 
Gevär 6,5 liggande på Stålboda skyttecenter 
Deltagare  Provskott   Tävling   Skjuttid grundomgång     
Alla 5 st under 3 min 4 x 5 liggande 1,5 min/serie 
   
 
Final JSM:  25 och lika eller vad banans kapacitet tillåter 
Final RM:  10 och lika eller vad banans kapacitet tillåter 
 Provskott   Tävling   Skjuttid final   

3 st under 2 min  2 x 5 liggande 1,5 min/serie  
5 liggande   30 sek/skott 

 
 
Lagtävlingar gevär 6,5 liggande 
Förbundslagstävling om ”Thore Möllers minne” av år 2000, Skytte UO´s medaljer samt 
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. 
 
Föreningslagtävling om Skytte UO´s medaljer samt hederspriser. Föranmält 2-mannalag,. 
Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget. 
 
 
 
Korthåll liggande i Sofieros inomhushall 
Deltagare  Provskott   Tävling   Skjuttid grundomgång  
Alla  Obegränsat under 6 min 4 x 5 liggande  16 min 
 
 
Final JSM:  25 och lika eller vad banans kapacitet tillåter  
Final RM:  10 och lika eller vad banans kapacitet tillåter 
 Provskott   Tävling   Skjuttid final 

Obegränsat under 6 min 2 x 5 liggande  8 min   
5 liggande   30 sek/skott 

 
 
Lagtävlingar korthåll liggande 
Förbundslagstävling om Skytte UO:s vandringspris år 2004, Skytte UO´s medaljer samt 
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. 
 
Föreningslagtävling om Skytte UO´s medaljer samt hederspriser. Föranmält 2-mannalag. 
Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget. 
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Tävlingsprogram lördagen den 13 september 
 
Fältskjutning korthåll vid Tranbygge 
Fältskjutning korthåll över 6 stationer och ett inskjutningsmål, 12-mannapatruller. 
 
 
Lagtävlingar fältskjutning korthåll 
Förbundslag om Skytte UO:s vandringspris av 2007, Skytte UO´s medaljer samt hederspriser 
Föranmälan 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. 
 
Föreningslagtävling om Skytte UO´s medaljer samt hederspriser. Föranmält 2-mannalag. RM 
skytt får ej ingå i laget. 
 
 
 
JSM i sportskytte, 3 x 10, 300m på Stålboda skyttecenter 
3 x 10, skjuttiden omfattar 1 timma och 15 minuter. Fritt antal provskott före varje ställning. 
 
 
En klass, inga föreningslag. 
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Tävlingsprogram söndagen den 14 september 
 
Gevär 6,5 ställning på Stålboda skyttecenter 
Deltagare  Provskott   Tävling                  Skjuttid grundomgång  
Alla  5 st under 3 min  2 x 5 ligg   1,5 min/serie  

5 knä   3 min 
5 stå    5 min 

 
 
Final JSM:  25 och lika eller vad banans kapacitet tillåter 
Final RM:  10 och lika eller vad banans kapacitet tillåter 
 Provskott   Tävling                  Skjuttid final 

3 st under 2 min 5 ligg   1,5 min 
5 knä   3 min 
5 stå       1 min/skott   

 
 
Lagtävlingar gevär 6,5 ställning 
Förbundslagstävling om ”Rolf Nilssons minne II” av år 2002, Skytte UO´s medaljer samt 
hederspriser. Föranmält namngivet 5-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas. Resultat för 
de 3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat. Tre inteckningar erfordras. RM skytt får 
ej ingå i laget. 
 
Föreningslagtävling om Skytte UO´s medaljer samt hederspriser. Föranmält 2-mannalag. 
Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM skytt får ej ingå i laget. 
 
 
 
Korthåll ställningar i Sofieros inomhushall 
Deltagare  Provskott   Tävling                  Skjuttid, grundomgång  
Alla Obegränsat under 6 min 2 x 5 ligg, 5 stå, 5 knä 25 min 
 
 
Final JSM:  25 och lika eller vad banans kapacitet tillåter 
Final RM:  10 och lika eller vad banans kapacitet tillåter 
 Provskott   Tävling                  Skjuttid, final 

Obegränsat under 6 min 5 ligg + 5 knä  11 min,  
5 stå   1 min/skott 

 
 
Lagtävlingar korthåll ställning 
Förbundslagstävling om Skytte UO:s VPR av år 2006, Skytte UO´s medaljer samt 
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 
 
Föreningslagtävling om Skytte UO´s medaljer samt hederspriser. Föranmält 2-mannalag. 
Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM skytt får ej ingå i laget 
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Förtäring och logi 
 
Servering 
Frukost och lunch serveras på tävlingscentrum Sofiero fredag och söndag. 
På lördagen serveras frukost och lunch på Tranbygge. 
 
Frukost    50 kr 
Lunch   60 kr 
 
Lunch och frukost måste förbeställas på bifogad blankett! 
 
Lättare servering finns även under tävlingsdagarna på Sofiero och Stålboda, där det går bra att 
köpa smörgåsar, korv, dricka etc.  
 
Grillafton 
Med anledning av Skytte UO:s 40-årsjubileum kommer det att på lördag efter tävlingarnas 
slut med start ca kl; 16.00 att anordnas en grillafton vid skyttecentrum Sofiero. Det kommer 
att bjudas på grillbuffé, kaffe och tårta samt underhållning och andra aktiviteter, så glöm inte 
bort att anmäla er till detta arrangemang på anmälningsblanketten. 
 
Logi 
Livgardet, Kungsängens regemente – Boende i tre olika förläggningar med toalett och 
duschrum i separat byggnad. Det är upp till de boende själva att utforma en turordning 
gällande fördelning av duschtider mellan tjejer och killar. Det skall finnas en boendeansvarig 
per förbund som ser till att det är rent och snyggt. Den boendeansvariga skall även lämna 
telefonnummer. 
Ta med sängkläder. I stort sätt Fullbokat! Några ströplatser finns. 
 
Garnisonsenheten i Enköping – 56 sängplatser kommer att stå till ert förfogande för 50 
kr/sängplats och natt. 
Anmäl namn, personnummer och förbund på alla som hyr sängplats. Det skall finnas en 
boendeansvarig per förbund som ser till att det är rent och snyggt. Den boendeansvariga skall 
även lämna telefonnummer. 
Sänglinne ingår, ta med eget lås till eventuella skåp. 
 
Vandrarhem/camping 
Enköpings vandrarhem och camping, Bredsand  0171-80011 
Solna hotell och vandrarhem   08-6550055 
Bed & Breakfast, Bromma kyrka   08-6871166 
Vandrarhemmet Majorskan   08-4457270 
Björknäs Camping & Stugby   08-58242056 
 
Hotell 
Sollentuna lägenhetshotell    08-352815 
Scandic InfraCity, Upplands Väsby   08-51734400 
Scandic Star, Sollentuna    08-51726400 
Hotell Sundbyberg    08-294280 
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Allmän information 
 
Information 
Frågestund sker på Sofiero, torsdagen den 11 september klockan 20.00. Lagledare och övriga 
har där möjlighet att ta upp eventuella frågor.  
 
Transport 
Kontinuerliga transporter enligt särskild tidtabell kommer att finnas mellan tävlingscentrum 
på Sofiero och 300 metersbanan vid Stålboda under fredag och söndag. 
 
Om önskemål finns om hjälp med ytterliggare transporter vore vi tacksamma att få dessa 
preciserade, om möjligt, i samband med att anmälan insänds. Uppstår behov senare så 
kontakta Mats B Johansson på tfn; 0733 789 099 snarast möjligt. Allt för att underlätta vår 
planering.   
 
 
Vägbeskrivning till Livgardet 
Ni som kommer från Stockholm kör av via avfart 150, Trafikplats Brunna (E18), och sväng 
höger in på Granhammarsvägen och följ skyltning Livgardet. 
 
Ni som kommer från Enköping kör av via avfart 150, Trafikplats Brunna (E18), och sväng 
höger in på Granhammarsvägen och följ skyltning Livgardet. 
 
Boende i Enköping 
Ni som kommer att bo i Enköping på Garnisonsenheten kommer att få Er vägbeskrivning 
tillsänd per post.  
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          GESAB:s låga priser på 
             ANSCHÜTZ vapen i kal. .22

VÅRT 
PRIS

     OBS! Anschütz justerar priserna 1:a april varje år. Inkl. moms
    1903 inkl. diopt 9.000
    1903 Junior höger/vänster inkl. diopt enkelskott
    1907 Club inkl diopt

8.300
13.100

    1907 m 4709 Gummibakkappa inkl diopt 14.600
    1907 m 4759 Alubakkappa inkl. diopt 15.500
    1907 m 4759 Alubakkappa Vä. inkl. diopt 16.500

11.800    Anschutz LP@
    1907 magasin utan diopt 16.000
    1907 magasin inkl. diopt 18.200
    1907/2213 Alu Frigev. utan diopt *
    1907/2213 Alu Frigev. inkl. diopt

20.175
*

    2007/660 Alu 2213 stock utan. diopt
22.400

**
    2007/660 Alu 2213 stock inkl. diopt

21.200
**

    2013/690 Alu 2213 stock utan. diopt
23.400

 
    2013/690 Alu 2213 stock inkl. diopt

26.750
 

    64 R m maggasin utan diopt
28.950
7.400

    64 R m maggasin inkl. diopt 9.600
    64 R m maggasin/kindstöd utan diopt 9.000
    64 R m maggasin/kindstöd inkl. diopt 11.200

10.500
2.390
3.590

    Glöm ej: Tillsammans med vapenköp får Du specialpris på Peltor ProTac hörselskydd

    Alu. Stock 2213 (bara stocken)
    Diopter 6834
    Diopter 7020/20
     * = En prishöjning kommer att ske med ca 1500:- efter 1/4 -08
     ** = En prishöjning kommer att ske med ca 3000:- efter 1/4 -08

    Vi har givetvis utbildade vapentekniker och alla
    garantier gäller som vanligt hos oss.
    Det finns ingen hake, våra priser är så här låga!

                                www.skyttetjanst.se
     Tele: 0176 -20 82 80                E-mail: gesab@skyttetjanst.se
 


