
 

 

Inbjudan till 

SM/JSM/RM 

Falling Target 2010 

 

Norrköping 

26-28 november 
www.ft2010.se 

http://www.ft2010.se/


 

 

 

Välkommen till Peking*! 
 

Det är med en stor ära Östergötlands Skyttesportförbund inbjuder till 2010 års SM/JSM/RM i Falling 

Target 10 m. Tävlingarna kommer att hållas i Mässhallarna på Himmelstalundsområdet i Norrköping. 

Samma ställe som år 2002 när Östergötland senast arrangerade mästerskap i Falling Target. 

Himmelstalundsområdet huserar flera av Norrköping fina idrottsarenor bl.a. nybyggda Stadium 

Arena och Himmelstalundshallen. I och kring dessa anläggningar håller också Stadium Sports Camp 

till under fyra veckor på somrarna. På Sports Campen har flera tusen ungdomar fått prova på och 

utvecklat sitt skytte de senaste åren. Passa på och titta på omgivningarna inför 2011 års Sports Camp. 

Vi hoppas att tävlingarna skall bli spännande, rättvisa och utslagsgivande både för tävlande och för 

publik. Årets mästerskap kommer helt att skjutas på elektroniska tavlor (Megalink) vilket möjliggör 

snabb resultatåtergivning i ett publikvänligt format. Förhoppningen är att publiken oavsett om man 

följer tävlingarna på plats eller på webben skall känna spänningen i varje moment. Information om 

hur man kan följa tävlingarna på webben kommer att läggas upp på vår hemsida. 

Det preliminära tävlingsprogrammet finner ni i denna inbjudan. Vi hoppas att många skyttar anmäler 

sig till tävlingarna. Vi måste dock reservera oss för ändringar i programmet beroende på antalet 

tävlande. Information kommer att kontinuerligt läggas ut på vår hemsida. 

Tillsammans gör vi, skyttar, ledare, supportrar och tävlingsfunktionärer, 2010 års Falling Target 

mästerskap till en riktig idrottsfest. Så nu är det bara att anmäla sig och ligga i med träningen så möts 

vi på skyttefesten i Norrköping sista helgen i november. 

Än en gång varmt välkomna till Norrköping 

Tävlingsledningen 

 

 

*) 

Norrköping kallas ibland för Peking på grund av att Sven Hedin känd forskningsresande, under en 

föreläsning på gamla läroverket i Norrköping under 1910-talet pratade om sina resor i Kina. Han 

nämnde då att "Peking respektive Nanking betyder Norra respektive Södra Staden, ungefär som 

Norrköping och Söderköping". Det tog några läroverkspojkar fasta på och döpte Norrköping till 

Peking. 

 

Är du mer nyfiken på Norrköping titta in på http://www.upplev.norrkoping.se/ 

http://www.upplev.norrkoping.se/


 

 

Tävlingsprogram Falling Target 2010 
RM Ungdom: grundomgång fredag 26:e november och lördag 27:e november med final lördag 27:e 

november. Prisutdelning lördag e.m./kväll.  

JSM: grundomgång fredag 26:e november och lördag 27:e november. 

SM: grundomgång fredag 26:e november och lördag 27:e november. 

Finaler JSM och SM söndag 28:e november. Prisutdelning JSM/SM söndag c:a 12.  

Tävlingsprogrammet kan ändras beroende på deltagarantalet. 

Tävlingsplats  
Mässhallarna i Norrköping. Västra delen av staden c:a 4 km från centrum. 

Kan hittas med http://www.hitta.se/?var=Mässhallarna+Norrköping 

Tävlingsorganisation  
Tävlingsledare: Mathias Jönsson, 070-551 96 21, mathias.jonsson@ostgotaskytt.se 

Sportchef: Roland Berg, 070-316 59 02, roland.berg@ostgotaskytt.se 

Sekretariat och kassör: Bo Ohlsson, 070-545 93 15, bo.ohlsson@ostgotaskytt.se 

Tävlingsförutsättningar  
Tävlingen går på Megalink, eventuell klistring eller byte av riktprick kommer endast att ske mellan 

skjutlag. Tävlingen omfattar följande individuella mästerskap:  

Svenskt Mästerskap (stående)  
Berättigade att delta: ståendeskyttar oberoende av klasstillhörighet ur förening som är ansluten till 

Svenska Skyttesportförbundet. Tävlingen är uttagningsgrundande för seniorlandskamp.  

Junior SM (stående)  
Berättigade att delta: ståendeskyttar ur klasserna L15stå, L17 och L20 från förening som är ansluten 

till Svenska Skyttesportförbundet. Tävlingen är uttagningsgrundande för Juniorlandskamp.  

Riksmästerskap ungdom (sittande)  
Berättigade att delta: sittandeskyttar ur klasserna L11, L13 och L15si från förening som är ansluten till 

Svenska Skyttesportförbundet. För att få delta skall skytt fylla lägst 10 år under 2010. Egna stöd och 

underlagsmattor tas med.  

Dubbelstarter  
Dubbelstart är tillåten för JSM skytt att även delta i SM samt RM-skytt att även delta i SM. Det kan 

innebära två skjutningar samma dag med kort tid mellan. Om arrangören finner det nödvändigt kan 

denne begränsa deltagarantalet beroende på bankapacitet. 

Gevärsskyttekort och Aktivitetskort 
Gevärsskyttekort krävs för deltagande i JSM och SM. Nummer fylls i på anmälningsblanketten och 

kontrolleras i samband med vapenkontrollen. Skyttesportförbundets Aktivitetskort krävs för skyttar 

från 15 år. 



 

 

Tävlingen omfattar följande lagtävlingar:  
Förbundslagtävlingar (ett lag per distrikt)  

L1 Förbundslagtävling om Skytte UO:s vandringspris i JSM Falling Target.  
Föranmält namngivet 5-mannalag stående, resultatet räknas från de tre bästa i grundomgången. Fem 

inteckningar erfordras för att erövra vandringspriset.  

L2 Förbundslagtävling om Skolskyttefrämjandets vandringspris i RM 

Ungdom Falling Target.  
Föranmält namngivet 5-mannalag sittande, resultatet räknas från de tre bästa i grundomgången. Tre 

inteckningar erfordras för att erövra vandringspriset.  

L3 Förbundslagtävling i SM Falling Target.  
Föranmält namngivet 5-mannalag stående, resultatet av de 3 bästa lagmedlemmarna i 

grundomgången räknas som lagresultat.  

Föreningslagtävlingar (ett eller flera lag per Skytteförening)  

L4 Föreningslagtävling om hederspriser i JSM Falling Target.  
Föranmält namngivet 3-mannalag, stående. Resultatet räknas från grundomgången.  

L5 Föreningslagtävling om hederspriser i RM Ungdom Falling Target.  
Föranmält namngivet 3-mannalag, sittande. Resultatet räknas från grundomgången.  

L6 Föreningslagtävling om hederspriser i SM Falling Target.  
Föranmält namngivet 3-mannalag, stående. Resultatet räknas från grundomgången.  

Priser  
Vid prisutdelningen utdelas mästerskapstecken, lagmedaljer och hederspriser.  

Prisutdelning  
Prisutdelning RM Ungdom direkt efter final lördag kväll.  

Prisutdelning JSM och SM Senior sker direkt efter finalerna på söndagen.  

Säkerhetspropp  
I ett oladdat gevär ska säkerhetspropp finnas.  

Stöd  
Skytt som använder stöd skall ta med eget stöd av godkänd typ.  

Kikare  
Kikare är inte tillåten varken hos skyttar eller publik.  

Tävlingsbestämmelser  
Enligt Regelbok Nationellt skytte 2009-2010  



 

 

Skjutställningar  
Klasserna L11 och L 13 skjuter sittande med stöd. Klass L15si skjuter sittande utan stöd (remstöd). 

Övriga klasser skjuter stående.  

Vapenkontroll  
Allmän vapenkontroll genomförs, stickprov genomförs efter tävlingarna.  

Tider för vapenkontroll fredag 1600-2100, lördag 0730-1700, söndag 0730-0900.  

Före varje final utförs vapenkontroll på samtliga finalskyttars vapen. 

Säkerhetspropp ska finnas i geväret. 

Tävlingsjury  
Namn på tävlingsjuryns medlemmar kommer att anslås i skyttehallen. 

Protester  
Protester kan endast inlämnas av förbundsledaren. Förbundsledarens namn meddelas 

tävlingsexpeditionen i samband med anmälan. 

Dispenser  
Skytt som av medicinska skäl ej kan uppfylla skytteregelbokens bestämmelser för sittande resp. 

stående skjutställning behöver individuell dispens. Ansökan om sådan dispens (styrkt av läkarintyg) 

skall vara Svenska Skyttesportförbundet tillhanda snarast för behandling. 

Anmälan  
Anmälningsblankett som finns på hemsidan skickas till eget distrikt (gevärssektion) senast 2010-10-

22 som sammanställer och skickar förbundsvis anmälan till arrangören senast 2010-10-29. Distrikt 

(gevärssektion) kan besluta om annan tid för anmälan och ansvarar då för att dess föreningar får 

information om detta. 

Efteranmälan av individuella skyttar eller lag kan ske tom. 2010-11-19 mot fördubblad avgift, i mån 

av plats. 

Anmälan skickas via e-post till: anmalan@ft2010.se  

Senast 2010-10-29!  

Upplysningar  
info@ft2010.se skriv i ämnesraden vad ärendet avser.  

Logi  
Vi kan erbjuda logementsförläggning c:a 7 km från tävlingscentrum (före detta F13). 

Kostnad 180 kr per person och natt inklusive frukost. Sänglinne ingår. 
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Vill ni bo på hotell kan vi rekommendera: 

Best Western Princess Hotel 

Uppge bokningskoden SPORT för att erhålla följande priser: 

Standard enkelrum:    575 kr/natt  (ordinarie pris 1.340 kr) 

Standard dubbelrum:    750 kr/natt  (ordinarie pris: 1.590 kr)  

Trebäddsrum:    950 kr/natt (ordinarie pris: 1.790 kr) 

Fyrbäddsrum: 1.150 kr/natt (ordinarie pris: 1.990 kr) 

Priserna är inklusive moms och en riklig frukostbuffé ingår. 

Kontakta reception på telefonnummer 011-28 58 40 eller via e-post: info@princesshotel.se 

om Ni vill boka eller har övriga frågor. 

Avgifter  
Individuellt RM Ungdom 150 kr, JSM 200 kr, SM 200 kr  

Förbundslag 200 kr, Föreningslag 150 kr  

Efteranmälan dubbel avgift per person och/eller lag.  

Klisterdekal ingår en per individuell start.  

Lunch lördag 21:a november 70 kr – Bindande förhandsbeställning.  

Om du behöver specialkost, maila anmalan@f2010.se , skriv i ämnesraden ”SPECIALKOST”.  

Ange Namn, förbund, vad du inte kan äta och mobilnummer.  

T-shirt 100 kr. Bindande förhandsbeställning  

Avgifter sätts in på plusgiro: 41 37 62-6 eller bankgiro: 416-7615 Östergötlands Skyttesportförbund 

Välkomna! 

mailto:anmalan@f2010.se

