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Inbjudan

                                                                    



Välkomna till Kristinehamn

Kristinehamns kommun önskar alla deltagare, föräldrar, ledare och medföljande 
varmt välkomna till JSM som arrangeras i vår kommun. Vi är stolta över att tävlingar 
med SM status på nytt arrangeras i vår kommun och vi är också glada över att 
Kristinehamns skytteförening tack vare bra arrangemang ständigt får nytt förtroende 
att arrangera tävlingar.
Förutom skytte finns det mycket att uppleva i vår kommun. Läget vid Vänern väcker 
nyfikenhet runt om i landet och med ca 25 mil till Oslo, Göteborg och Stockholm blir 
vi en knutpunkt och det känns nära till mycket och många.
Kristinehamn är känt för en plats där det alltid är mycket på gång. En av våra största 
profilbärare Picasso skulpturen firade 50 år förra året. Platsen där hon står är enligt 
många en av Värmlands vackraste och väl värd ett besök. Försök även att hinna 
med ett besök på vårt konstmuseum som ständigt har utställningar som lockar 
besökare från hela landet. 
Annat som lockar många är en av Sveriges bästa vandringsleder , Järnleden eller 
olika skärgårdsturer med skeppet Christine af Bro. Vi har dessutom ett modern 
badhus, golfbana gokartbana, dressinbana mm.
Ta också chansen att besöka vårt centrum där du hittar trevliga restauranger och 
butiker. På landsbygden finns flera trevliga gårdsbutiker.
Vi skulle helt enkelt vilja säga att i Kristinehamn finns det något för alla och det är väl
också därför som många besöker oss och väljer att bosätta sig här.
För att hitta mer inspiration om vad du kan se och uppleva besök 
www.visitkristinehamn.se . På Kristinehamns turistbyrå kan du få hjälp med boende 
och svar på dina frågor. 
Till er alla som ska tävla önskar vi lycka till och för er som har mer tid för att utforska 
Kristinehamn – hoppas vi att ni hittar något som väcker nyfikenhet att uppleva.

Bjarne Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Tävlingsorganisation

Projektledare Jan-Erik Fäldt 070-573 47 75
Tävlingsledare under
tävlingarna Lars Magnusson 070-260 57 98
Sekreterare Eva Eklöf 070-352 85 73
Tävlingskassör Sven-Erik Palm 070-231 23 19
Grenledare gevär Stefan Eriksson 072-968 30 20
Grenledare korthåll 
bana Per-Olof Söderlund 070-588 71 70
Grenledare korthåll 
fält Leif Edvinsson 070-304 42 72
IT Michael Johansson 070-940 20 81

Sekretariat
Lars Magnusson & 
Michael Johansson

Information anmälan Pär Elfström 070-279 45 95
Speaker Klas Gustavsson
Servering Johan Lidgren 073-446 40 93



Omfattning

Tävlingscentrum är Skyttecenter Kristinehamn, där allt banskytte genomförs
Fredag 9/9 JSM/RM Korthåll fält och JSM Sportskytte 300 m 3 x 10
Lördag 10/9 JSM/RM Korthåll liggande och gevär 6,5 liggande
Söndag 11/9 JSM/RM Korthåll ställning och gevär 6,5 ställning

Anmälan

Anmälan skall göras föreningsvis via formulär på www.skyttesm.se . Anmälan ska skickas till 
anmalanskytte@gmail.com . Pär Elfström  tel. 070-279 45 95

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 14 augusti. Anmälan efter 14 augusti 
kan endast ske i mån av plats i befintliga skjutlag.

Startavgifter

Individuellt 250:-/start
Förbund/distriktslag 250:-/lag
Föreningslag 200:-/lag

Avgifterna sätts in på Kristinehamns Skytteförenings plusgiro 75 02 47-9 i samband med 
anmälan.
Märk inbetalningen med JSM 2016 distrikt/föreningsnamn

Vapenkontroll

Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före skjutning. Stickprov kommer att 
genomföras efter varje omgång i banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte. 
Vapenkontroll genomförs för samtliga deltagare i final, före respektive final.

Tider för obligatorisk kontroll
Torsdag 8/9 17.00 -19.00 Skyttecenter
Fredag 9/9 07.00 - Sista upprop Skyttecenter
Lördag 10/907.00 - Sista upprop Skyttecenter
Söndag 11/9 08.00 - Sista upprop Skyttecenter

Vapentekniker

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

Vapenförvaring

Skytt ansvarar själv för att vapenförvaring sker enligt gällande regler.



Servering

Lunch á 80:-/portion serveras på Kristinehamns Skyttecentrum, måste förbeställas på 
anmälningsblanketten.

.

Fredag
kl. 11.00 - 
14.00 meny publiceras på www.skyttesm.se

Lördag
kl. 11.00 - 
13.00 meny publiceras på www.skyttesm.se

Söndag
kl. 11.00 - 
13.00 meny publiceras på www.skyttesm.se

Även lättare servering med smörgåsar, korv, dricka etc. finns alla dagar på Skyttecentrum. 
VIKTIGT! Anmäl tydligt på anmälningsblanketter mat allergier.

Prisutdelning

Prisutdelning sker direkt vid Skyttecentrum resp. tävlingsdag.

Genomförande - Regler

JSM och RM genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt skytte 2016.

JSM Sportskytte

JSM sportskytte 300 m 3 x 10 genomförs enligt samma regler, med följande tillägg:
Internationell knästående ställning skall användas.
Standargevär < 8 mm enligt ISSF-regler får användas.

Åldersgränser

JSM är öppet för tävlande som är födda mellan åren 1996 till 2003. Endast remskytte tillåtet.
RM är öppet för tävlande som är födda mellan åren 1991 och 1995. Endast remskytte tillåtet.

Gevärsskyttekort och Tävlingslicens

Gevärsskyttekort är obligatoriskt vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år
(2001) eller mer.
Tävlingslicens är obligatoriskt vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år 
(2001) eller mer.



Startlistor

Startlistor med skjuttider publiceras på www.skyttesm.se den 31 augusti.  Uppropstid är 10 
minuter före skjuttiden. 

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.

Logi

Boka ditt boende redan idag. I Kristinehamn finns det boendealternativ i flera olika 
prisklasser, allt från centrala hotell till mindre vandrarhem, city-camping för husbilar och 
traditionella campingplatser.
Läs mer om våra boenden på www.visitkristinehamn.se 

Har du frågor är du välkommen att kontakta Kristinehamns turistbyrå turist@kristinehamn.se.
eller 0550-881 87.
Boende finns även i Storfors www.storfors.se 

Vi kan tyvärr inte erbjuda övernattning med husvagn/husbil med anledning av att alla ytor 
behövs för parkering, uppställning av tält samt säkerhetsavstånd till skjutbanan.

Vägbeskrivning

Kartor med platsangivelse finns på www.skyttesm.se

GPS: Lat N6574170
         Long: E183434
Vägbeskrivning: Följ skyltar från E18 eller R26 in till Centrum och vidare mot
Picassoskulptur. Kör in på Presterudsvägen för att sen följa de skyltar som finns till 
skjutbanan.



TÄVLINGSPROGRAM FREDAGEN

DEN 9 SEPTEMBER

JSM/RM Fältskjutning korthåll

Tävlingen genomförs över 7 stationer, som föregås av en inskjutningsstation. Skyttarna delas
in i patruller och fältbanans längd är ca 4 km.
Tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer och arrangörens hederspriser.

JSM distriktslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält  3-mannalag. Ett lag per distrikt får anmälas. RM-skytt får ej ingå i 
laget.

JSM föreningslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält 2-mannalag.  RM-skytt får ej ingå i laget.

JSM Sportskytte

Tävlingen omfattar 3 x 10 skott (10 i vardera skjutställning) på 300 meter och skjuttiden är 1 
timme och 15 minuter. Fritt antal provskott före varje ställning. Gemensam skjutklass. Inga 
lagtävlingar. 
RM skyttar får ej deltaga.
Tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer och arrangörens hederspriser.



TÄVLINGSPROGRAM LÖRDAGEN

DEN 10 SEPTEMBER

JSM/RM Gevär 6,5 liggande

Provskott Tävling Skjuttid
Grundomgång: 5 st under 3 min 4 x 5 liggande 1,5 min/serie
Final: 5 st under 3 min 2 x 5 liggande 1,5 min/serie

5 liggande 30 sek/skott

Till final i JSM går 20 skyttar.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
Tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer och arrangörens hederspriser.

JSM distriktslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält  3-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas. RM-skytt får ej ingå i 
laget. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat 

JSM föreningslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält 2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. 
RM-skytt får ej ingå i laget.

JSM/RM Korthåll liggande

Provskott Tävling Skjuttid
Grundomgång: Obegränsat under 6 min 4 x 5 liggande 16 min
Final: Obegränsat under 6 min 2 x 5 liggande 8 min

5 liggande 30 sek/skott

Till final i JSM går 20 skyttar och lika.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
Tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer och arrangörens hederspriser.

JSM distriktslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält  3-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas. RM-skytt får ej ingå i 
laget. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat 

JSM föreningslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält 2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. 
RM-skytt får ej ingå i laget.



TÄVLINGSPROGRAM SÖNDAGEN

DEN 11 SEPTEMBER

JSM/RM Gevär 6,5 ställningar

Provskott Tävling Skjuttid
Grundomgång: 5 st under 3 min 2 x 5 ligg 1,5 min/serie

5 knä 3 min
5 stå 5 min

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

Till final i JSM går 20 skyttar.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
Tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer och arrangörens hederspriser.

JSM distriktslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält  3-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas. RM-skytt får ej ingå i 
laget. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat 

JSM föreningslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält 2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. 
RM-skytt får ej ingå i laget

JSM/RM Korthåll ställningar

Provskott Tävling Skjuttid

Grundomgång: Obegränsat under 6 min
2 x 5 ligg + 5 stå + 5 
knä 25 min

Final: Obegränsat under 6 min 5 ligg + 5 knä 11 min

5 stå
1 
min/skott

Till final i JSM går 20 skyttar och lika.
Till final i RM går 10 skyttar och lika.
HM Konungens hederspris till Svensk Juniormästare 2016.
Tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer och arrangörens hederspriser.

JSM distriktslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält  3-mannalag. Ett lag per förbund får anmälas. RM-skytt får ej ingå i 
laget. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat 

JSM föreningslag och tävling om Svenska Skyttesportförbundets medaljer samt arrangörens 
hederspriser. Föranmält 2-mannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. 
RM-skytt får ej ingå i laget.


