
JSM/RM 2019 
 

Inbjudan 
 
 

Föreningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangör: 

Föreningen Skaraborgs SKF 
13-15 September 2019 
 
  



 
 

 

 
Vi hälsar skyttar o ledare, föräldrar till det nationella krutskottets rekryteringsbas JSM! 
En tävling i första hand men också en möjlighet till social samvaro möta nya vänner med 
samma intresse under dagarna tre över distrikt och föreningsgränser. Föreningarna i 
Skaraborg ska göra allt för att det ska bli rättvisa tävlingar och därför byts alla slit delar ut 
på Mega Link så att inga tekniska fel inträffar.  

Välkomna 
 
Skjutbanan Mariestad 13 o 15 sep 
Har kort-håll fält på väldigt trevliga marker runt skjutbanan. 300 meters skyttet skjuts på 
10 st megalink. Så vi startar i Mariestad med K-H fält och 3x10 gevär på fredagen samt 
avslutar på söndagen med 300 m gevär. Finns några platser för husvagnar, annars kan vi 
rekomendera det gamla fängelset i Mariestad som blivit ett vandrarhem.Ekuddens 
camping är också väldigt populärt. Lunch finns att förbeställa. 

 
Skjutbanan Skövde den 14 sep 
 

Lördagen är vikt för 50 meters skytte på Lövsjötorp i Skövde.  Korthållsskyttet 50 meter 
har  25 elektroniska Megalinkbanor.  På anläggningen finns det gott om husvagns- och 
tältplatser och givetvis både duschar och toaletter. Dessutom har vi en fristående 
resultathall med livevisning och även kök med servering. Billingens camping 
rekommenderar vi om ni vill campa. Lunch finns att förbeställa. 
 
 
 
Lunch  90 kr, ni meddelar i betalningen hur många luncher ni beställt 
 
Fredag  Stroganoff/ris grönsaker/ bröd/måltidsdryck 
 
Lördag  Lasagne/Grönsaker/ bröd/måltidsdryck 
 
Söndag  Köttbullar/mos/ bröd/måltidsdryck 
 
 



 

Program 
 

Tävlingscentran är Lövsjötorp skyttecentrum, Skövde samt   
Mariestads skyttecentrum vid sjön Ymsen  
 
 

Information: Roger Strandh 070-617 41 96 
 
 
Fredag 13 september Mariestad. 

 JSM/RM Korthållsfältskjutning, prel start 11:00 
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag 
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag 

 JSM Gevär 300m, 3 x 10 skott, prel start 16:00 
 

 

Lördag 14 september Skövde. 

 JSM/RM Korthåll, liggande, prel start 09:00 
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag 
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag 

 JSM/RM Korthåll, ställningar, prel start 13:30 
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag 
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag 

 

Söndag 15 september Mariestad. 

 JSM/RM Banskytte 6,5mm, liggande, prel start 09:00 
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag 
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag 

 JSM/RM Banskytte 6,5mm, ställningar, prel start 13:00 
JSM Föreningslagtävling, föranmält 2-mannalag 
JSM Förbundslagtävling, föranmält 3-mannalag 

 

Lag skall vara föranmält och namngivet. Anmälan av förbundslag kan ske efter att 
startlistan publicerats, dock senast torsdag 12 september. Ändring av lagsammansättning 
innan första lagskytt startar. Obegränsat antal föreningslag får anmälas.  
 

Tävlingen skjuts på 10 elektroniska tavlor av märket Megalink. 
 
 

Anmälan och Avgifter 
 

Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast söndag 25 augusti.  
Anmälningsblankett i Excelformat finns att hämta på hemsidan. 
Motsvarande uppgifter för anmälan kan även skickas in via e-post. 
 

Postadress: Föreningen Skaraborgs  Skytteförbund, Spolvägen 19, 542 73 Mariestad 
Hemsida: http://vastergotland.skyttesport.se/ E- post: roger.strandh@gmail.com 
 

Startavgift individuellt 250:- 
Startavgift föreningslag 200:- 
Startavgift förbundslag 300:- 
 

Summa avgifter för anmälan sätts in i samband med anmälan på  
Föreningen Skaraborgs  Skytteförbund postgiro 2 61 87 - 5.  
Märk med ”JSM” och föreningens namn. 
 

. 

http://vastergotland.skyttesport.se/


 

 
Åldersgränser för JSM och RM 
JSM är öppet för skyttar som under året fyller minst 13 år och högst 20 år. 
Öppet för skyttar födda 1999-2006. 
 

RM är öppet för skyttar som under året fyller minst 21 år och högst 25 år. 
Öppet för skyttar födda 1994-1998. 
 

För deltagande i alla SM-tävlingar krävs giltig tävlingslicens oavsett ålder. 
 

Resultat och Prisutdelning 
 

Resultat och bilder från tävlingen, kommer att läggas ut på hemsidan löpande under 
tävlingsdagarna. Hemsida: http://vastergotland.skyttesport.se/  
 

Livevisning kommer att finnas via http://vastergotland.skyttesport.se/  
 

Prisutdelningsceremoni direkt efter den sista finalen respektive tävlingsdag. 
 

Mästerskapsmedaljer och lokala hederspriser till de främsta skyttarna i respektive 
mästerskap och lag. Priser som inte hämtas tillfaller arrangören. 
 

Lagtävlingar 
 

JSM Föreningslag 
Föranmält 2-mannalag. Sammanslaget resultat från grundomgången räknas som 
lagresultat. Förening får ställa upp med obegränsat antal lag. Skytt kan dock endast ingå i 
ett föreningslag. 
 

JSM Förbundslag 
Föranmält 3-mannalag. Sammanslaget resultat från grundomgången räknas som 
lagresultat. Förbund får endast ställa upp med ett lag.  
Förbundslag anmäls till E-post: roger.strandh@gmail.com  
 

JSM Gevär 300m, 3x10 
Inga lagtävlingar 
 

Vapenkontroll och vapenförvaring 
 

Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. Stickprovskontroll kommer att 
genomföras. Öppettider presenteras i startlistan. Samtliga medaljörer skall genomgå 
extra vapenkontroll. 
 

Tillgång till vapentekniker kan inte säkerställas, enklare åtgärder vid vapenkontrollen. 
 

Deltagarna svarar själva för en betryggande förvaring av gevär och utrustning. 
Säkerhetspropp och säkerhetsmagasin ska alltid vara på plats i geväret då skjutmoment 
ej pågår. 
 

Logi och Transport 
 

Tänk på att boka boende och transport i god tid innan tävlingarna. Det finns begränsat 
med plats för husvagnar och husbilar vid skjutbanan.  Ange på anmälan om Ni planerar att 
bo där.  
 

För tips om boende se www.watersidemariestad.se eller www.nextskovde.se 

http://vastergotland.skyttesport.se/
http://vastergotland.skyttesport.se/
mailto:roger.strandh@gmail.com
http://www.watersidemariestad.se/
http://www.nextskovde.se/


 

Servering 
 

Under tävlingsdagarna erbjuds lunchservering på skjutbanan. Vi kommer även att erbjuda 
korv och fika. 
 

JSM Gevär 300m, 3 x 10 skott 
 

Tävlingen omfattar 3 x 10 skott i vardera ställning på 300m.  
Skjuttid 1 timme och 15 minuter.  
En kombinerad förberedelse- och provskottstid om 15 minuter före tävlingens start.  
En gemensam klass för herr- och damjuniorer.  
Inte öppen för RM-skyttar.  Inga lagtävlingar. 
 

Tävlingen genomförs enligt ISSF reglemente för standardgevär.  
Detta innebär:  

 Internationell ställning i knästående 

 Standardgevär ≤8mm enligt ISSF-regler får användas 

 De tre skjutställningarna skjuts i följande ordning: Knä – Ligg – Stå 
 

Skytten ansvarar för att ändra till provskottstavla efter att knä respektive liggande 
momentet är avklarat. Skytten får skjuta obegränsat antal provskott innan skytten 
fortsätter tävlingsskotten i liggande och stående. Ingen extra tid för provskott medges för 
dessa provskott.  
 

Särskiljning 
1. Flest antal innertior 
2. Högsta värdet av de 10 senaste skotten, räknande baklänges i 10-skottsserier 
3. Skott för skott, med början på det sista skottet, näst sista osv 

 

JSM/RM Korthåll fält 
 

Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. 
Tävlingen genomförs över 7 stationer varav en skjuts i knästående. Tävlingen föregås av 
en inskjutningsstation från 50 meter som består av två omgångar om tre skott. 
Förenings- och förbundslagtävling i JSM. 
 

Särskjutning 
Särskjutning kommer att äga rum om guld- silver- och bronsmedaljerna, då två eller flera 
skyttar har samma resultat. 
 

Särskiljning 
Resultat = antal träff 
Vid lika resultat går den skytt före som har: 

1. Högst antal innerträff 
2. Högst antal träff på sista stationen, näst sista osv 
3. Högst antal innerträff på sista stationen, näst sista osv 

 

Särskiljning lagtävlingar 
Vid lika lagresultat går det lag före som har: 

1. Högsta individuella resultat (antal träff), näst högsta osv. (endast de lagdeltagare 
som räknas in i lagresultatet) 

2. Högst antal innerträff totalt 
3. Högst antal träff totalt på sista stationen, näst sista osv 
4. Högst antal innerträff på sista station, näst sista osv 



 

JSM/RM Korthåll liggande 
 

Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. 
Förenings- och förbundslagtävling i JSM. 
 

Grundomgång 

 Obegränsat antal provskott under 6 minuter 

 20 skott liggande under 16 minuter 
 

Final 

 Obegränsat antal provskott under 6 minuter 

 10 skott liggande under 8 minuter 

 5 skott liggande med en skjuttid av 30 sekunder per skott 
 

Särskjutning 
Särskjutning kommer att äga rum om guld- silver- och bronsmedaljerna, då två eller flera 
skyttar har samma resultat. Ett skott i taget. Från och med sjätte skottet särskiljs även 
mellan tior och innertior. Tid per skott 30 sek. 
 

Särskiljning 
Resultat = skjuten poäng 
Vid lika resultat går den skytt före som har: 

1. Högst resultat i finalen 
2. Högst resultat i sista femskottsserien, näst sista osv 
3. Flest antal tior (inkl. innertior), nior, åttor osv 
4. Flest antal innertior 

 

Särskiljning lagtävlingar 
Vid lika lagresultat går det lag före som har: 

1. Högsta individuella resultat, näst högsta osv. (endast de lagdeltagare som räknas 
in i lagresultatet) 

2. Högsta lagresultat i finalen 
3. Högsta lagresultat i sista femskottsserien, näst sista osv 
4. Flest antal tior (inkl. innertior), nior, åttor osv 

 

JSM/RM Korthåll ställningar 
 

Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. 
Förenings- och förbundslagtävling i JSM. 
 

Grundomgång 

 Obegränsat antal provskott under 6 minuter 

 10 skott liggande + 5 skott stående + 5 skott knästående under 25 minuter 
 

Final 

 Obegränsat antal provskott under 6 minuter 

 5 skott liggande + 5 skott knästående under 11 minuter 

 5 skott stående med en skjuttid av 1 minut per skott 
 

Särskjutning 
Särskjutning kommer att äga rum om guld- silver- och bronsmedaljerna, då två eller flera 
skyttar har samma resultat. Serier om 3 skott i stående med öppen markering efter varje 
skott. Vid lika resultat skjuts ny serie tills särskiljning sker. Tid per skott 1 minut. 
 

Särskiljning 
Se korthåll liggande 



 

JSM/RM Gevär 6,5mm liggande 
 

Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. 
Förenings- och förbundslagtävling i JSM. 
 

Grundomgång 

 5 provskott under 3 minuter 

 4 stycken 5-skottserier liggande under en skjuttid av 1½ minut per serie 
 

Final 

 5 provskott under 3 minuter 

 2 stycken 5-skottserier liggande under en skjuttid av 1½ minut per serie 

 5 skott liggande med en skjuttid av 30 sekunder per skott 
 

Särskjutning 
Se korthåll liggande 
 

Särskiljning 
Se korthåll liggande 
 

JSM/RM Gevär 6,5mm ställningar 
 

Genomförs enligt regelboken för nationellt skytte. 
Förenings- och förbundslagtävling i JSM. 
 

Grundomgång 

 5 provskott under 3 minuter 

 2 stycken 5-skottserier liggande under en skjuttid av 1½ minut per serie 

 5 skott knästående under en skjuttid av 3 minuter 

 5 skott stående under en skjuttid av 5 minuter 
 

Final 

 5 provskott under 3 minuter 

 5 skott liggande under en skjuttid av 1½ minut 

 5 skott knästående under en skjuttid av 3 minuter 

 5 skott stående under en skjuttid av 1 minut per skott 
 

Särskjutning 
Se korthåll ställningar 
 

Särskiljning 
Se korthåll ställningar 
 

JSM Supermästartävling 
 

I tävlingen ingår: 

 Korthåll fält 

 Korthåll liggande 

 Korthåll ställningar 

 Gevär 6,5mm liggande 

 Gevär 6,5mm ställningar 
 

Segraren i en disciplin får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv.  
Skytt med lägst sammanlagd poäng blir supermästare.  
 

Deltagande i samtliga nämnda grenar är obligatorisk för att vinna titeln. 



 

Anmälningsblankett! 
 

Namn 
JSM / 
RM 

Vänster- 
Skytt 

Fredag 13 sep Lördag 14 sep Söndag 15 sep 
300m, 
3 x 10 

Korthåll, 
fältskytte 

Förenings-
lag KF 

Korthåll, 
liggande 

Förenings-
lag KL 

Korthåll, 
ställningar 

Förenings-
lag KS 

300m, 
liggande 

Förenings-
lag GL 

300m, 
ställningar 

Förenings-
lag GS 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 

Antal starter á 250 kr =  ....................  Betalning insättes på Skaraborgs PG 2 61 87 - 5 
Antal föreningslag á 200 kr =  ....................  Märk med ”JSM” och föreningens namn 
 

   Summa avgifter:  ..........................  kr 
Önskemål / Övrigt:  .......................................................................................................................................................  
  .......................................................................................................................................................  

Anmälningslistan insändes till: Startlistan skall återsändas till: ......................................................................... Förening:   

c/o Roger Strandh Kontaktperson:  ........................................................................................  

Spolvägen 19  Mobiltelefon:  ........................................................................................  

542 73 Mariestad E-postadress:  ........................................................................................  

E-postadress: roger.strandh@gmail.com 


