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Christianstads Skyttesällskap
IN TILL

JSM/RM Nationellt Gevärsskytte
och
Riksfinal Korthållscupen
9-11 september 2022
På Wendesbanan, Kristianstad

ANMÄLAN SENAST 22/8

b

Välkommen till Kristianstad!
Välkommen till Kristianstad - den orangea staden
Kristianstad har långa och fina traditioner inom skyttesporten, både som arrangörer av stora tävlingar och med
många aktiva skyttar som har framgång på hög nivå. Därför är det extra roligt att Christianstads Skyttesällskap
har fått i uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet att arrangera JSM i gevärsskytte den 9-11/9 2022 med den
fina och nyrenoverade anläggning Wendesbanan som tävlingscentrum. Just JSM är en tävling som ligger
”sällskapet” varmt om hjärtat då den nu skall arrangeras i Kristianstad på Wendesbanan för 4:e gången sedan
skjutbanan byggdes 1985, senast var det 2014.
Vi är övertygade om att det blir ett lyckat besök för både dig och dem som följer med dig på resan. Vår ambition
i Kristianstad är att vara en bra värd för besökare som kommer hit. Kristianstad bjuder på smak och upplevelser
för alla sinnen. Kristianstad har en lång historia och grundades av Christian IV när Skåne tillhörde Danmark och
du kan märka att den danska prägeln finns kvar i staden. Om du får ledig tid utanför tävlingarna kan du upptäcka
mer om Kristianstads historia på Regionmuseets stadsutställning. Det är en annorlunda museiutställning som
brukar kunna roa besökare i alla åldrar.
Kristianstad har sedan grundandet 1614 varit en handelsstad. Idag lockar våra gågator konsumenter från ett stort
omland. Handelsstaden Kristianstad är också känd för dess många fristående butiker som kompletterar
kedjebutikerna. Och glöm inte att ta en rejäl bit chokladtårta eller en stor bägare av konditoriets hemgjorda glass
när du går på något av stans många fik för att fira tävlingen. Ett annat ställe som du inte ska missa är Naturum
Vattenriket. Vårt Naturum , som ligger mitt i naturen och ändå mitt i stan bara några minuters promenad från
Centralstationen, är porten till Kristianstads Vattenrike där du får veta mycket om fåglar, fiskar och växter i
biosfärområdet längs Helge å. Glöm inte att hålla i dig när den märkliga farkosten Opteryx tar dig på sin vilda
färd genom Vattenriket!
Även om du inte stannar så länge hoppas vi att du också ska trivas hos oss. Kanske kommer du tillbaka för att
njuta av våra milslånga stränder eller för att paddla kanot i Vattenriket till sommaren. Eller kommer du kanske
hit som student på HKR, Högskolan Kristianstad, så småningom. Hur det än blir är du alltid välkommen tillbaka!
Lycka till med skyttet!

Pierre Månsson
Kommunalråd Kristianstad

Per Klemmedsson
Ordförande Christianstads Skyttesällskap

Tävlingsorgänisätion
Tävlingsledare

Per Klemmedsson, 0725-543489, per@klemmedsson.se

Tävlingssekreterare

Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net

Tävlingskassör

Pernilla Persson, pernilla.roland@telia.com

Allmänna frågor:

christianstad@skyttesport.net

Tävlingärnäs omfättning
Tävlingarna genomförs på Wendesbanan, Kristianstad, enligt följande program:
Dag
Fredag 9/9

Lördag 10/9

Söndag 11/9

Gren
JSM Sportskytte 3x10 300m
JSM Korthåll Fält
RM Korthåll Fält
TACOKVÄLL!
JSM Gevär Liggande
RM Gevär Liggande
JSM Korthåll Liggande
RM Korthåll Liggande
Riksfinal Korthållscupen
JSM Gevär Ställningar
RM Gevär Ställningar
JSM Korthåll Ställningar
RM Korthåll Ställningar

Åldersgränser
JSM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år upp till 20 år. RM är öppet för
tävlande som under året fyller minst 21 år upp till 25 år.

Gevärsskyttekort och Tävlingslicens
Gevärsskyttekort och tävlingslicens är obligatoriskt för samtliga skyttar som skjuter JSM eller
RM.

Ånmälän
Anmälan görs föreningsvis för individuellt tävlande och föreningslagstävling online på:
live.skyttesport.net senast 2022-08-22. Anmälan kommer att öppnas 2022-07-05. Vid
problem vid anmälan, kontakta Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net, 0706347097. Efteranmälan tillåten mot höjd avgift i mån av plats.
Anmälan av förbundslag sker via e-post till christianstad@skyttesport.net senast 2022-09-02.
Listor med deltagare läggs ut kontinuerligt på tävlingens hemsida.

Ånmälningsävgifter
Individuellt

200 kr/start

Efteranmälan

+ 100 kr/start

Föreningslag

200 kr/start

Förbundslag

300 kr/start

Anmälningsavgifter sätts in på Christianstad
Skyttesällskaps Bg-konto 823-5178 i samband med
anmälan, alternativt via Swish 123 018 47 88. Märk
JSM2022 och föreningsnamn. Har ni ej betalt
anmälningsavgift före tävlingens start så får ni ej delta i
tävlingen.

Skjutlägslistor
Skjutlagslistor kommer att publiceras på hemsidan och på Ind-TA senast 2022-09-01.

Väpen- och utrustningskontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och sker i luftgevärshallen på Wendesbanan. Tider för kontroll:
Dag
Torsdag 8/9
Fredag 9/9
Lördag 10/9
Söndag 11/9

Tid
17:00 - 19:00
En timme före första upprop fram till sista upprop
En timme före första upprop fram till sista upprop
En timme före första upprop/start fram till sista upprop/start

Stickprov av vapen kommer att genomföras efter varje skjutlag. Samtliga finalskyttar i de
nationella grenarna skall genomgå en extra vapenkontroll före genomförd final och samtliga
medaljörer skall genomgå vapenkontroll efter finalen.

Hemsidä och sociälä medier
Hemsida: Här kommer ni att få information, resultatlistor, se bilder och nyheter från
tävlingarna. Uppdateringar kommer att ske fortlöpande.
Länk: https://idrottonline.se/ChristianstadsSks-Skyttesport/
Livevisning Korthåll: live.skyttesport.net. eller results.megalink.no.
Livevisning Gevär: Arrangören återkommer med länkar
Facebook: https://www.facebook.com/JSMSkytte2022

Servering och mältider
På Wendesbanan kommer det finnas servering under tävlingsdagarna. Vi säljer hamburgare,
korv, toast, mackor, kakor, kaffe och övrig dryck till ett sortiment som passar de flesta
skyttar. Vi tar emot kontanter och betalning via Swish.

Täcokväll
Vi kör succén från Skol-SM 2018 igen: En Tacokväll för alla deltagare,
ledare, föräldrar och funktionärer.
Fredag 9/9 efter genomförda tävlingar och prisutdelning bjuder vi in till
en Tacobuffé i paviljongen på skjutbanan. Det blir även lite
trivselaktiviteter för de som vill.
Pris: 100 kr/deltagare. Anmälan i tävlingsanmälan.

Boende och Turism
Kristianstad
Turistbyrån Kristianstad: https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/turism-besoka/
044-13 53 35, touristinfo@kristianstad.se

Hittä till skjutbänornä
Kristianstad
Skjutbanan Wendesbanan ligger på gamla A3-området i Norra Åsum, 5 km söder om
Kristianstad. Besöksadress: Magnus Stenbocks väg 29-7, Kristianstad.
GPS RT 90 X: 6206868, Y: 1395209. https://kartor.eniro.se/m/YM4Xw
OBS! Det är endast infart till skjutbanan via vägen som går mellan Norra Åsum och Gärds
Köpinge (GPS:er har en tendens att leda bilar på fel vägar).
Kartor med detaljerade vägbeskrivningar finns på tävlingens hemsida.

Tävlingsprogräm
Allmänt
De nationella tävlingarna genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte,
utgåva från 2021-10-17.

Korthåll Fält
Mästerskap

A) JSM (från 13 år till 20 år)
B) RM (från 21 år till 25 år)

Omfattning

7 stationer med 6 tävlingsskott på varje, 42 tävlingsskott totalt. Ett av
målen är knä. Okända avstånd och varierande skjuttider som föregås
av ett inskjutningsmål, C6-figur, på 50m som skjuts 3+3 skott.
Särskiljning sker med hjälp av innerträff. Skjuttider enligt
rekommendation från skytteregelboken.
Fältskyttestigen är en runda på ca 2,5 km i slät skånsk terräng. Vid
mitten av rundan bjuder arrangören på fika.

Lagtävlingar Korthåll Fält
Lagtävling
JSM Föreningslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från JSM-klassen

JSM Förbundslag

3 st föranmälda skyttar från JSM–klassen.

Korthåll Liggande
Mästerskap

Skjutprogram
Grundomgång
Final

A) JSM (från 13 år till 20 år)
B) RM (från 21 år till 25 år)

Provskott
Fritt antal
Tid: 6 minuter
Fritt antal
Tid: 6 minuter

Tävling Samtliga klasser
20 skott liggande
Tid: 16 minuter
10 skott liggande
Tid: 8 minuter
1x5 skott liggande
30 sekunder per skott

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt
antal lag

Till final går de 20 bästa skyttarna dock maximalt 50 % av deltagande
skyttar i klassen. Antal finalskyttar i RM-klasser justeras efter
deltagarantal och bankapacitet av arrangören.
Lagtävlingar Korthåll Liggande
Lagtävling
JSM Föreningslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från JSM – klassen

JSM Förbundslag

3 st föranmälda skyttar från JSM -klassen

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt
antal lag

Korthåll Ställning
Mästerskap

A) JSM (från 13 år till 20 år)
B) RM (från 21 år till 25 år)

Skjutprogram
Grundomgång

Provskott
Fritt antal
Tid: 6 minuter

Final

Fritt antal
Tid: 6 minuter

Tävling Samtliga klasser
10 skott liggande
5 skott stående
5 skott knä
Tid: 25 minuter
5 skott liggande
5 skott knä
Tid: 11 minuter
1x5 skott stående
1 minut per skott

Till final går de 20 bästa skyttarna dock maximalt 50 % av deltagande
skyttar i klassen. Antal finalskyttar i RM-klasser justeras efter
deltagarantal och bankapacitet av arrangören.
Lagtävlingar Korthåll Ställningar
Lagtävling
JSM Föreningslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från JSM-klassen

JSM Förbundslag

3 st föranmälda skyttar från JSM- klassen

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt
antal lag

Gevär Liggande
Mästerskap

Skjutprogram
Grundomgång
Final

A) JSM (från 13 år till 20 år)
B) RM (från 21 år till 25 år)

Provskott
5 provskott
Tid: 3 minuter
5 provskott
Tid: 3 minuter

Tävling Samtliga klasser
4 x 5 skott/serie = 20 skott liggande
Tid: 1.5 min/serie
2 x 5 skott/serie = 10 skott liggande
Tid: 1.5 min/serie
1 x 5 skott liggande
30 sekunder per skott

Till final går de 10 bästa skyttarna dock maximalt 50 % av deltagande
skyttar i klassen. Antal finalskyttar i RM-klasser justeras efter
deltagarantal och bankapacitet av arrangören.
Lagtävlingar Gevär Liggande
Lagtävling
JSM Föreningslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från JSM – klassen

JSM Förbundslag

3 st föranmälda skyttar från JSM - klassen

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt
antal lag

Gevär Ställningar
Mästerskap

A) JSM (från 13 år till 20 år)
B) RM (från 21 år till 25 år)

Skjutprogram
Grundomgång

Provskott
5 provskott
Tid: 3 minuter

Final

5 provskott
Tid: 3 minuter

Tävling Samtliga klasser
2 x 5 skott liggande. Tid: 1.5 min/serie
1 x 5 skott knästående. Tid: 3 min
1 x 5 skott stående. Tid: 5 min
Totalt 20 skott
1 x 5 skott liggande. Tid 1.5 min
1 x 5 skott knästående. Tid: 3 min
1 x 5 skott stående. Skott för skott
1 min per skott

Till final går de 10 bästa skyttarna dock maximalt 50 % av deltagande
skyttar i klassen. Antal finalskyttar i RM-klasser justeras efter
deltagarantal och bankapacitet av arrangören.
Lagtävlingar Gevär Ställningar
Lagtävling
JSM Föreningslag

Antal skyttar
2 st föranmälda skyttar från JSM – klassen

JSM Förbundslag

3 st föranmälda skyttar från JSM - klassen

Övrigt/Begränsningar
Förening får anmäla fritt
antal lag

Gevär 3x10 Sportskytte 300m
Mästerskap
Skjutprogram
Grundomgång

A) JSM (från 13 år till 20 år)
Provskott
Gemensam
förberedelse- och
provskottstid
Tid: 15 min

Tävling
3x10 skott (10 knä, 10 ligg och 10 stå)
Fritt antal provskott mellan ställningarna
Tid: 1 timme och 15 min
Totalt 30 skott

Tävlingen genomförs enligt ISSF:s reglemente för standardgevär
Inga finaler eller lagtävlingar i 3x10

JSM Supermästäre
JSM Supermästare är en extratävling för de skyttar som deltar i samtliga 5 grenar i det
nationella programmet: Korthåll Fält, Korthåll Liggande, Korthåll Ställningar, Gevär Liggande
och Gevär Ställningar.
Supermästare blir den skytt som får lägst total placeringssiffra i samtliga 5 tävlingar.

Riksfinäl Korthällscupen
Under lördagen den 10/9 avgörs Riksfinalen i lagtävlingen Korthållscupen. Regelverk och
skjutprogram för tävlingen finns på: https://gevar.skyttesport.se/globalassets/svenskaskyttesportforbundet-gevarsektionentavlingar/dokument/allmanna/2022/inbjudankorthallscup-2022.pdf
Kvalificerade lag anmäler sig på mail till: christianstad@skyttesport.net

Medäljer och hederpriser
Individuella tävlingar JSM
Tävling om RF:s mästerskapstecken samt arrangörens hederspriser.
Medaljer till placering 1-3.
Individuella tävlingar RM
Tävling om SvSF:s RM-plaketter samt arrangörens hederspriser. Plaketter till placering 1-3.
Lagtävlingar JSM
Tävling om RF:s mästerskapstecken samt arrangörens hederspriser. Individuella medaljer i
förbundslagstävlingar. Lag- och individuella medaljer i föreningslagstävlingarna. Medaljer till
placering 1-3.

Prisutdelning
Prisutdelning kommer att ske på Wendesbanan varje dag efter avslutad tävling.

Publicering äv nämn och bild
GDPR gäller sedan 2018-05-25 vilket innebär att den som anmäler sig till denna tävling också
godkänner att viss lagring av personuppgifter kan komma att ske. Uppgifterna är endast till
för att kunna genomföra tävlingen samt att därefter redovisa resultat. Läs mer på
https://www.datainspektionen.se/

På eventet kommer det att fotograferas. Bilder kan komma att publiceras på hemsida eller
sociala medier. Du har alltid rätt att invända mot publicering av bilder på dig, då vänder du
dig till Tävlingssekreteraren.

