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Välkommen till SM-vecka
i Jönköping! 

Vi har nöjet att återigen hälsa välkommen till Jönköping och en 
hel veckas SM-tävlingar på 50-metersbanan. Det har gått snart två 
år sedan sist och vi är laddade för att återigen bjuda på bra och 
förhoppningsvis spännande tävlingar. Även denna gång handlar det 
om åtta tävlingsdagar och totalt ska hela 14 svenska mästare koras.

Samtliga tävlingar skjuts på anrika Ryttarns Mosse, strax utanför 
Jönköping. Flera svenska mästerskap har avgjorts här sedan 
invigningen 1968.

Jönköping som stad har utvecklats mycket under senare år. 
Högskolan har expanderat. Fler caféer och restauranger har 
bidragit till ett större nöjesutbud. I sammanhanget kan hamnpiren 
vid Vätterns strand rekommenderas. Den är värd ett besök en 
sommarkväll.  Annars är naturligtvis Gränna och Visingsö populära 
turistmål i närheten. Fler tips på utfl yktsmål hittar du på sidorna 
20-23. Ta chansen att se mer av Jönköping och Småland i stort i 
samband med SM-veckan.

Vi hoppas på fi na och spännande tävlingar med stort deltagande. 
Återigen hjärtligt välkomna till Jönköping och årets höjdpunkt på 
50-metersbanan!

Michael Wirestam

3

J ö n k ö p i n g



Lördag 1/8
Svenskt mästerskap för Damer 3x20 skott

Tävling för Damer 3x20 skott enligt SvSF:s reglemente.

Grundomgång: 10 minuters förberedelsetid innan start
 20 ligg + 20 stå + 20 knä
 Skjuttid: 2 timmar och 15 minuter

Final: 3 minuters förberedelsetid innan start
 5 minuters provskott
 10 skott stående, 75 sekunder/skott
   
Till final går de åtta bästa skyttarna.
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink.

Lagtävlingar
Föranmält namngivet tremannalag.
Obegränsat antal lag per förening får anmälas.
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Söndag 2/8
Svenskt mästerskap för Herrar och Damer 
60 skott liggande

Tävling för Herrar och Damer 60 skott liggande enligt SvSF:s reglemente.

Grundomgång: 10 minuters förberedelsetid innan start
 60 skott liggande
 Skjuttid: 1 timme och 15 minuter

Final: 3 minuters förberedelsetid innan start
 5 minuters provskott
 10 skott liggande, 45 sekunder/skott
   
Till fi nal går de åtta bästa skyttarna.
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink.

Lagtävlingar
Föranmält namngivet tremannalag för Herrar.
Föranmält namngivet tremannalag för Damer.
Obegränsat antal lag per förening får anmälas.
Obs! Det går ej att mixa lag.
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Måndag 3/8
Svenskt mästerskap för Herrar 3x40 skott

Tävling för Herrar 3x40 skott enligt SvSF:s reglemente.

Grundomgång: 10 minuters förberedelsetid innan start
 40 ligg, 45 minuter
 + 40 stå, 1 timme och 15 minuter
 + 40 knä, 1 timme

Final: 3 minuters förberedelsetid innan start
 5 minuters provskott
 10 skott stående, 75 sekunder/skott
   
Till final går de åtta bästa skyttarna.
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink.

Lagtävlingar
Föranmält namngivet tremannalag.
Obegränsat antal lag per förening får anmälas.
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Tisdag 4/8
Svenskt mästerskap för 
Herrjunior 3x40 skott och Damjunior 
60 skott liggande

Tävling för Herrjunior A och B, 3x40 skott samt Damjunior A, B och C, 60 skott 
liggande enligt SvSF:s reglemente.

Grundomgång: 10 minuters förberedelsetid innan start
HJ 3x40 40 ligg, 45 minuter
 + 40 stå, 1 timme och 45 minuter
 + 40 knä, 1 timme

Final: 3 minuters förberedelsetid innan start
 5 minuters provskott
 10 skott stående, 75 sekunder/skott

Grundomgång: 10 minuters förberedelsetid innan start
DJ 60 skott liggande 60 skott liggande
 Skjuttid: 1 timme och 15 minuter

Final: 3 minuters förberedelsetid innan start
 5 minuters provskott
 10 skott stående, 45 sekunder/skott

Till fi nal går de åtta bästa skyttarna oavsett klass i respektive mästerskap.
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink.

Lagtävlingar
Föranmält namngivet tremannalag för Herrjuniorer.
Föranmält namngivet tremannalag för Damjuniorer.
Obegränsat antal lag per förening får anmälas.
Obs! Det går ej att mixa lag.
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Onsdag 5/8
Svenskt mästerskap för 
Damjunior 3x20 skott och Herrjunior 60 skott liggande

Tävling för Damjunior A, B och C 3x20 skott, samt Herrjunior A, B och C, 60 
skott liggande enligt SvSF:s reglemente.

Grundomgång: 10 minuters förberedelsetid innan start
DJ 3x20 20 ligg + 20 stå + 20 knä
 Skjuttid: 2 timmar och 15 minuter
Final: 3 minuters förberedelsetid innan start
 5 minuters provskott
 10 skott stående, 75 sekunder/skott

Grundomgång: 10 minuters förberedelsetid innan start
HJ 60 skott liggande 60 skott liggande
 Skjuttid: 1 timme och 15 minuter
Final: 3 minuters förberedelsetid innan start
 5 minuters provskott
 10 skott liggande, 45 sekunder/skott
   
Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass i respektive mästerskap.
Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink.

Lagtävlingar
Föranmält namngivet tremannalag för Herrjuniorer.
Föranmält namngivet tremannalag för Damjuniorer.
Obegränsat antal lag per förening får anmälas.
Obs! Det går ej att mixa lag.
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Torsdag 6/8
Svenskt mästerskap korthåll ställning

Tävling för klasserna Senior och Veteran enligt Regelboken Nationellt Skytte. 

Skjutprogram grundomgång: Provskott under en tid av 6 minuter, därefter 
 10 skott liggande, 5 skott stående och 5 skott 
 knästående under en tid av 25 minuter.

Skjutprogram fi naler: Provskott under en tid av 6 minuter, därefter 
 5 skott liggande och 5 skott knästående 
 under en tid av 11 minuter. Finalen avslutas 
 med 5 skott stående, 1 minut /skott.

Till seniorfi nal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30.
Till veteranfi nal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30. 
I respektive fi nal deltar dock max 50% av deltagarna i akutell klass.

Med veteran avses skytt född 1953 eller tidigare. Veteranskytt kan endast 
medverka i endera fi nalen/lag. Veteranskytt ska i samband med anmälan ange 
vilket mästerskap deltagandet gäller.

Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink.

Lagtävlingar
SM förbundslag: Sju föranmälda skyttar oavsett klass varav 
 fem räknas.
SM förbundslag för veteraner: Sju föranmälda skyttar födda 1953 eller 
 tidigare varav fem räknas.
 Obs! Skytt kan endast vara med i ett 
 förbundslag.
SM föreningslag: Tre föranmälda skyttar varav alla räknas.
 Förening får anmäla fritt antal lag.



Fredag 3/8
Svenskt mästerskap korthåll liggande samt 
Riksmästerskap för KL13-KL15

Tävling för klasserna Senior och Veteran samt KL13 och KL15,  enligt 
Regelboken Nationellt Skytte. KL13-15 använder eget medhavt stöd. 

Skjutprogram grundomgång: Provskott under en tid av 6 minuter, därefter 
 20 skott liggande under en tid av 16 minuter.

Skjutprogram finaler: Provskott under en tid av 6 minuter, därefter 
 10 skott liggande under en tid av 8 minuter. 
 Finalen avslutas med 5 skott liggande under 
 en tid av 30 sekunder/skott.

Till seniorfinal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30.
Till veteranfinal går de 20 bästa skyttarna och lika resultat, dock max 30. 
I respektive final deltar dock max 50% av deltagarna i akutell klass.

Med veteran avses skytt född 1953 eller tidigare. Veteranskytt kan endast 
medverka i endera finalen/lag. Veteranskytt ska i samband med anmälan ange 
vilket mästerskap deltagandet gäller.

Tävlingarna skjuts på elektroniskt markeringssystem av märket Megalink.

Lagtävlingar
SM förbundslag: Sju föranmälda skyttar oavsett klass varav 
 fem räknas.
SM förbundslag för veteraner: Sju föranmälda skyttar födda 1953 eller 
 tidigare varav fem räknas.
 Obs! Skytt kan endast vara med i ett 
 förbundslag.
SM föreningslag: Tre föranmälda skyttar varav alla räknas.
 Förening får anmäla fritt antal lag.
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Lördag 4/8
Svenskt mästerskap korthållsfältskjutning 
samt Riksmästerskap för KF13-KF15

Tävling för klasserna Senior och Veteran samt KF13, KF15 och KF17, enligt 
Regelboken Nationellt Skytte. KF13-15 använder eget medhavt stöd.
Om Svenskt Mästerskap tävlar skyttar ur klass Senior och Veteran
Med veteran avses skytt född 1953 eller tidigare. Veteranskytt kan endast 
medverka i endera laget. Veteranskytt ska i samband med anmälan ange vilket 
mästerskap deltagandet gäller.

Tävlingen omfattar sju skjutstationer om totalt 42 tävlingsskott. 
Banlängd ca 3,5 km, vätskestation kommer att fi nnas.
Inskjutning och eventuell särskjutning kommer att ske på Ryttarns Mosse. 
Särskiljning sker med hjälp av antal innerträff .

Lagtävlingar
SM förbundslag: Sju föranmälda skyttar oavsett klass varav 
 fem räknas.
SM förbundslag för veteraner: Sju föranmälda skyttar födda 1953 eller 
 tidigare varav fem räknas.
 Obs! Skytt kan endast vara med i ett 
 förbundslag.
SM föreningslag: Tre föranmälda skyttar varav alla räknas.
 Förening får anmäla fritt antal lag.
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Tävlingsinformation

Tävlingsplats
Ryttarns Mosse, Jönköping

Deltagande
Svenskt mästerskap är öppet för alla skyttar anslutna till Svenska 
Skyttesportförbundet som under året fyller lägst 13 år. Skytt ska inneha 
gevärsskyttekort. Från och med 15 år ska skytt även inneha aktivitetskort.
Riksmästerskap är öppet för alla skyttar anslutna till Svenska 
Skyttesportförbundet som under året fyller lägst 12 år.

Avgifter
Ställning Senior, Veteran: 220 kr / start (inkl. ”starttjugan” i de 
 internationella grenarna
Föreningslag: 220 kr/lag 
Förbundslag: 220 kr/lag

Avgifterna sätts in i samband med anmälan på SM-veckans konto:
Pg 47 85 38-2. Märkes ”SM-veckan + förening”

Startlistorna kommer att skickas ut till förbunden för möjlighet att göra 
uttagningar och anmäla respektive förbundslag.
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Anmälan
Föreningsvis anmälan direkt till SM-veckan, på bifogad blankett senast 
2009-06-27.
Anmälan kan även ske via blankett som hämtas på tävlingens hemsida 
sm.tioetta.com

Anmälan ska skickas till adress: 
sm@tioetta.com
eller
Henrik Gårdman
Drottninggatan 6B
553 32 Jönköping

Efteranmälan kan göras om tillgång till plats fi nns. Dock debiterar vi en 
förhöjd avgift på 100 kr/skytt.
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Allmän information
SM-veckan

Startlistor
Startlistor för tävlingarna kommer att läggas ut på hemsidan i god tid före 
tävlingarna. Respektive förbund kommer då också att ges möjlighet till 
laguttagningar. Alla starttider kommer att anslås på Ryttarns Mosse under 
tävlingsdagarna.

Vapenkontroll
Obligatorisk vapenkontroll kommer att genomföras på Ryttarns Mosse 
för samtliga skyttar. Utrustningskontroll kan också förekomma. Tider för 
vapenkontroll anslås på hemsidan och på Ryttarns Mosse.

Säkerhetspropp
Säkerhetspropp är som vanligt obligatoriskt och naturligtvis ett krav under 
SM. Detta kommer att kontrolleras bland annat i vapenkontrollen.

Jury
Anslås under tävlingsdagarna.

Prisutdelning
Tävlingsdagarna avslutas med prisutdelning på Ryttarns Mosse.

Priser internationella grenar
RF:s guld-, silver- och bronsmedalj till de tre bästa i respektive mästerskap. 
Hederspriser utgår till bästa fjärdedelen i respektive klass.

Priser nationella grenar
FSR:s medaljer till de tio bästa i respektive mästerskap, samt heders-
priser till bästa fjärdedelen i respektive klass. Jönköpings läns ungdoms-
skytteförbunds medaljer till de tre bästa i respektive Riksmästerskap.
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Lunch
Vi erbjuder möjligheten att förbeställa lunch till torsdag 6/8, fredag 7/8 
samt lördag 8/8 för 65 kr/portion.

Servering
Dagligen kommer det att fi nnas tillgång till en servering med kaff e, dricka, 
smörgåsar, korv med bröd, godis med mera.

Resultat
Resultat anslås på Ryttarns Mosse. De kommer även att läggas ut på SM-
veckans hemsida, sm.tioetta.com, under tävlingarnas gång.

Camping
Dessvärre fi nns ingen möjlighet att erbjuda camping på och omkring 
skjutbanan. Vi hänvisar istället till närliggande campingplatser, vandrarhem, 
hotell och liknande. En sammanställning över dessa fi nns på sidorna 18-19.

Övrig information 
Mer information kommer att löpande fi nnas på tävlingens hemsida, 
sm.tioetta.com. Information kommer också att anslås på Ryttarns Mosse 
under tävlingarna.

Förfrågningar
Förfrågningar tas emot via e-post till sm@tioetta.com
Michael Wirestam 070 - 952 65 94
Magnus Gustafsson 070 - 896 16 31
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Karta
Skjutbanan, Ryttarns Mosse J ö n k ö p i n g
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Från E4: Vid Ekhagen, sväng mot Nässjö / väg 31, avfart 98.
 Därefter skyltad väg mot skjutbanan, Ryttarns Mosse
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Mästare
och svenska rekord

Mästare 2008  
Dam 3x20 Elin Karlsson, Gullabo
Herr 60 ligg Björn Pantzar, Nacka 
Dam 60 ligg Pernilla Karlsson, Trollhättebygden
Herr 3x40 Anders Persson, I16/Lv6
HJ 3x40 Robin Lindberg, Gefl e
DJ 60 ligg Malin Bengtsson, Gullabo  
DJ 3x20 Therese Hermansson, Eringsboda 
HJ 60 ligg Sam Andersson, Dagstorp 
Sen ställn Karl-Johan Jönsson, Göteborg
Vet ställn Torvald Andersson, Bälinge-Jumkil
Sen ligg Berit Olsson, Öved-Östraby 
Vet ligg Björn Boström, Tibro  
Sen Fält Christian Göransson, Alvesta
Vet Fält Christer Jansson, Rasbo 

Svenska rekord
Dam 3x20 584 p (682,9 p)
Herr 60 ligg 600 p (703,9 p) 
Dam 60 ligg 598 p
Herr 3x40 1175 (1270,4 p)
HJ 3x40 1165 (1262,2p)
DJ 60 ligg 597 p  
DJ 3x20 584 p (677,5p) 
HJ 60 ligg 600 p (703,1 p) 
Sen ställn 338 p
Vet ställn 322 p
Sen ligg 347 p 
Vet ligg 342 p
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Turistinformation
Boende

Hotell
1. Clarion Collection Hotel Viktoria 036 - 71 28 00 
2. Elite Stora Hotellet 036 - 10 00 00 
3. Comfort Hotel Jönköping 036 - 10 08 00
4. Grand Hotel 036 - 71 96 00
5. Ibis Hotel 036 - 34 18 90
6. Best Western John Bauer Hotel 036 - 34 90 00
7. Quality Hotel Jönköping 036 - 18 36 00
8. Scandic Elmia 036 - 585 46 00
9. Scandic Portalen 036 - 585 42 00
10. Formule 1 Jönköping 036 - 30 25 65

Vandrarhem
11. A6 Vandrarhem 036 - 34 00 41
12. Huskvarna Hotell & Vandrarhem 036 - 14 88 70
13. STF Vandrarhem Jönköping/Norrahammar 036 - 610 75

Camping
14. Axamo Camping 036 - 730 40
15. Jönköpings SweCamp Villa Björkhagen 036 - 12 28 63

Turistbyrån Jönköping 036 - 10 50 50
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Turistinformation
Jönköping-Huskvarna

Jönköping
16. Friluftsmuseet i Stadsparken 
17. Jönköpings läns museum 
18. Tändsticksmuseet
19. A6 Köpcentrum
20. Taberg
21. Rosenlundsbadet

Huskvarna
22. Husqvarna Fabriksmuseum
23. Smedbyn

Turistbyrån Jönköping 036 - 10 50 50
www.jonkoping.se/turism
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Turistinformation
Jönköpings län

Gränna-Visingsö
24. Gränna Museum - Andréexpeditionen Polarcenter
25. Grännaberget
26. Polkagristillverkning
27. Visingsö

Gnosjö
28. High Chaparral nöjespark
29. Töllstorps Industrimuseum
30. Hylténs Industrimuseum

Värnamo
31. Apladalen
32. Åminne Bruksmuseum

Vetlanda
33. Guldvaskning i Ädelfors

Eksjö
34. Trästaden Eksjö
35. Skurugata/Skuruhatt naturreservat

Sävsjö
36. Boda Borg

www.visit-smaland.com

J ö n k ö p i n g



23

J ö n k ö p i n g

��������� ���������

������ ������

�����

������
�����

��������
������

��������

�������

������

��������

������������

���

��

��

��

��

��

��

���

��

��

���
��

���

��

���

���

27

24-26

31

32

28

29-30

34

33

35

36



sm.tioetta.com

Med reservation för eventuella feltryck och ändringar.


