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Ystad – staden som inte liknar någon annan i Sverige. Arkitekturen, naturen, det öppna 
landskapet och människornas livsstil skiljer sig.  
Ystad var en känd plats redan på 1100-talet. Läget vid havet har alltid varit betydelsefullt för 
fiske, handel och resande. Fransiscanerbröderna vandrade norrut genom Europa med kunskap 
och läkekonst, slog sig ned i Ystad och grundade Gråbrödraklostret 1267. Klostret, som idag är 
stadsmuseum, är Sveriges äldsta bevarade klosterbyggnad. Faktiskt hela 200 år äldre än mer 
kända Vadstena kloster. Några hundra meter från klostret ligger S:ta Maria kyrka, som 
grundades redan på 1240-talet och utgör Ystads äldsta byggnad. 
  
Ystads kommun har 28 500 invånare som lever med en kontinental livsstil. Den blandade 
arkitekturen med tegelgotik, korsvirke, jugend och funktionalism ger spänning i byggnads-
stilarna. Liksom äkta cariocas i Rio vet ystadborna, att det alltid finns en anledning att gå till 
stranden. Den 4 mil långa sandstranden och miljöerna i gamla staden är vars och ens 
vardagsrum. Välkommen in du också! 
 
Kommunikationerna är fenomenala. Med tåg kommer från Malmö på 40 minuter och från 
Köpenhamn och Kastrup på 60 min. Malmö Airport ligger endast 25 minuter från Ystad. 
Dessutom är hamnen livligt trafikerad från Polen och Bornholm. Ystad är faktiskt Sveriges tredje 
största passagerarhamn med nära 1,8 miljoner passagerare årligen.  
 
Varje år väljer dessutom mer än två miljoner turister att besöka Ystad för att ta del av 
trädgårdar, konst, mat, design, kulturhistoria, evenemang, golf, fiske, havet och den milsvida 
stranden. För mer än 20 år sedan skrev författaren Henning Mankell sin första roman om den 
fiktive kriminalkommissarien Kurt Wallander vid Ystadpolisen. Böckerna har översatts till fler än 
40 språk och sålts i 30 miljoner exemplar världen över. Ystads filmindustri inleddes 2004 när 
inspelningarna av Wallanderfilmerna faktiskt flyttade till Ystad. Det har blivit 26 svenska 
Wallanderfilmer med Krister Henriksson i huvudrollen. Brittiska BBC har spelat in nio 
Wallanderfilmer med en av sina största skådespelare, Kenneth Branagh som Wallander.  
Sommaren 2012 startar de avslutande inspelningarna av Kurts öden och utmaningar i polisyrket. 
Totalt har mer än 60 långfilmer och flera TV-serier spelats in i Ystad sedan 2004.  
 
Ystad är också de många evenemangens stad. Driftiga föreningar och ideella krafter arrangerar 
evenemang inom underhållning som idrott. Egentligen – för ystadborna är idrott också 
underhållning. Några tips på återkommande arrangemang: Konstrundan, Rabarberfestivalen, 
Matrundan, Ystad International Fencing, Tennisveckan med YSB Open och Ladies International, 
Gatufest, Street Market, Ystad Sweden Jazz Festival, Österlen Lyser, Julen i Ystad m fl. Och 
udda år Ystad International Military Tattoo. Lägg därtill sommaropera samt sommarteater och 
skulpturpark i Marsvinsholms slottspark. 
 
Ja, i Ystad är det gott att leva och många väljer att flytta hit. Vi hälsar dig välkommen till en stad 
och en landsbygd som älskar besökare från när och fjärran. Vi önskar er lycka till i tävlingarna 
och hälsar er välkomna till Sveriges soligaste sydsida! 
 

Kristina Jönsson, kommunstyrelsens ordförande 
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Välkommen till Ystad 23-29 juli 2012 
 
Ystads Skyttegille samt övriga medverkande föreningar hälsar er alla varmt välkomna till Ystad 
och vår skjutbana och hoppas att vi tillsammans skall få en fin vecka med bra arrangemang, 
många bra resultat samt andra positiva upplevelser av Ystad och dess omgivning. 
 
I dagarna före SM-veckan genomförs ytterligare ett antal skyttearrangemang som vi hoppas 
lockar många av landets skyttar i olika åldrar till att besöka Skåne. Vi har gemensamt med 
dessa arrangörer valt samlingsnamnet ”SKÅNSK SKYTTESOMMAR 2012”. 
Information om alla dessa arrangemang kommer ni att hitta på den gemensamma hemsidan 
skyttesommar2012.skyttesport.net 
 
Ystads Skyttegille är en av landets äldsta föreningar och firade under 2011 sina 150 år som 
förening. Ystads Skyttegille har under merparten av dessa år bedrivit mauser (300m) samt K-pist 
skytte med många stora framgångar genom åren. Tiderna förändras och verksamheten har 
under senare årtionden alltmer övergått till att vara en förening med inriktning på 
ungdomsverksamhet som därför har övergått till luftgevär och korthållsskytte.  
 
Föreningen har i dag under inomhussäsongen tillgång till 15 banor för luftgevär 10 m och 8 
banor för korthållsgevär på 25 m. Banorna är utrustade med Mega- Link tavlor.  
Utomhus har vi 50 m bana som har 30 banor utrustade med Mega- Link tavlor. Inom området 
disponerar vi även klubbstuga och en större grillveranda där servering av lunch etc kommer att 
anordnas. Anläggningen är belägen i Sandskogen Öster om Ystad som även är en av Skånes 
stora turistanläggningar för sol och bad. 
Det är på denna bana som SM tävlingarna 2012 kommer att skjutas. Från skjutbanan ner till 
havet är det endast 200 m till ett svalkande dopp……. 
 
Det är med stolthet och stor förväntan som vi antagit utmaningen som arrangörer av SM-veckan.  
 
Det är vår förhoppning att Ni kommer att trivas här i Ystad och Skåne och önskar er än en gång 
välkomna  
 
 
För Ystads Skyttegille  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nils Olsson, ordförande YSG 
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Tävlingsorganisation 
  
Tävlingsledare  Jan-Ola Olsson, Ö/Ö 
Kassör  Roger Nilsson, YSG   
Grenledare Banskytte Nationellt  Per Klemmedsson, Christianstad SS 
Grenledare Banskytte Sport  Håkan Christensson, Falsterbo/Vellinge SKF 
Grenledare Fältskytte  Claes Söderdahl, Brönnestad, Sven Johnsson, YSG 
Sekretariatsansvarig  Fredrik Nilsson, YSG 
Servering  YSG 
 
   
Tävlingsplats 
  
Ystads Skyttegilles Skjutbana belägen i Sandskogen. 
 
 
Hitta till Ystad Skyttegilles anläggning 
 

Det enklaste om man kommer från E65, väg 13 och väg 19, är att följa Ringleden runt Ystad norr 
och öster om staden, och därefter Österleden / väg 9 mot Simrishamn. Man kan naturligtvis köra 
igenom stan på E65:an och därefter haka på Österleden. Skjutbanorna ligger precis norr om 
fikastället "Soldattorpet", vilket är skyltat från landsvägen. Den röda cirkeln markerar ert slutmål - 
korthållsbanan ligger bakom skyttestugan och paviljongen.  

 

 
GPS coordinater Latitud N 55° 26’ 17.76’’ Longitud: E 13° 53’ 33.51’’ 
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Deltagande  
 
Svenskt Mästerskap – SM  är öppet för alla skyttar anslutna till Svenska Skyttesportförbundet 
som under året fyller lägst 13 år (födda 1999). Skytt som under året fyller 15 år eller mer skall 
inneha Gevärsskyttekort och Tävlingslicens. 
  
Riksmästerskap - RM är öppet för alla skyttar anslutna till Svenska Skyttesportförbundet 
tillhörande klasserna K 13 (födda 1999-2000) och K 15 (födda 1997-1998)  
 
 
Avgifter 
  
Samtliga deltagare   250 kr/start (inkl. ”starttjugan” för sportskytte) 
Nationell klass K13, K15   200 kr/start  
Föreningslag   200 kr/lag  
Förbundslag    250 kr/lag 
  
Avgifterna sätts in i samband med anmälan på Ystad Skyttegilles PG 340093-4  
Märkes ”SM 50 m + föreningens namn”.  
Startlistorna kommer att skickas ut till förbunden för möjlighet att göra uttagningar och anmälan 
till respektive förbundslag. 
  
 
Anmälan 
  
Anmälan görs föreningsvis via hemsidans anmälningssystem senast 2012-07-01. Här går det 
även att föranmäla luncher för respektive tävlingsdag. 
 
   
Startlistor  
 
Efter avslutad anmälan kommer varje distrikt ges möjlighet till laguttagningar, tidplan för detta 
kommer att anges på hemsidan. Skjutlagstider för skjutningen kommer att anslås på hemsidan 
den 13/7.  
Alla starttider kommer att anslås på Ystads Skyttegilles bana under tävlingsdagarna. 
 
 
 
Vapenkontroll  
 
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. Tider för vapenkontrollens 
öppethållande kommer att anslås på hemsidan och på Ystads Skyttegills bana.  
Oannonserad vapen- och eller utrustningskontroll kan förekomma.  
Vapentekniker kommer EJ att finnas tillgänglig genom arrangörens försorg. 
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Säkerhetspropp 
  
Säkerhetspropp är som vanligt obligatorisk och naturligtvis ett krav under SM. Detta kommer att 
kontrolleras bland annat vid vapenkontrollen. 
 
 
Jury 
  
Anslås under tävlingsdagarna. 
  
 
Prisutdelning  
 
Tävlingsdagarna avslutas med prisutdelning på Ystads Skyttegilles skjutbana. Tidpunkterna för 
respektive tävlingsdags prisceremoni publiceras på hemsidan i samband med publiceringen av 
startlistorna. 
  
 
Priser Nationella grenar  
 
Medaljer till de tio bästa i respektive mästerskap. Hederspriser fördelas efter deltagarantalet i 
respektive klass. 
 
 
Priser Internationella grenar  
 
RF:s guld-, silver- och bronsmedalj till de tre bästa i respektive mästerskap. Hederspriser 
fördelas efter deltagarantalet i respektive klass. 
  
 
Resultat  
 
Resultat anslås fortlöpande under tävlingsdagarna på Ystads Skyttegilles bana. Resultaten 
kommer även att publiceras på SM veckans hemsida skyttesommar2012.skyttesport.net 
under tävlingarnas gång. 
 
 
Livesändning av tävlingen över internet 
  
Tävlingen kommer att sändas live över Internet. Mer information på tävlingarnas hemsida 
skyttesommar2012.skyttesport.net 
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 Lunch 
  
Vi erbjuder möjligheten att förbeställa lunch till samtliga tävlingsdagar för 65 kr/portion. 
Lunch serveras mellan 11:00 – 14:00. Lunch förbeställs på anmälningssidan. Respektive dags 
meny presenteras nedan: 
 
Måndag 23/7 Hamburgertallrik med potatismos och tillbehör 
 
Tisdag 24/7 Spagetti och köttfärssås 
 
Onsdag 25/7 Korv Stroganoff med ris 
 
Torsdag 26/7 Fläsknoisette, stekt potatis och bearnaisesås 
 
Fredag 27/7 Grillmarinerad karré med tzatziki 
 
Lördag 28/7 Pastasallad med kyckling 
 
Söndag 29/7 Kassler med potatissallad 
 
Till samtliga måltider ingår måltidsdryck, sallad, smör och bröd 
 
Vid bokning av lunch var god ange ev. överkänslighet samt kontaktuppgifter för personen. 
 
 
Servering  
 
Utöver lunchservering kommer det dagligen att finnas tillgång till servering med kaffe, dricka, 
korv, smörgås, kakor, godis etc 
 
 
T-Shirts 
 
T-Shirts säljs för 80 kr/st. Beställning görs i samband med anmälan. 
 
 
Camping, hotell och turistinformation 
  
Det finns ingen möjlighet att erbjuda camping på och omkring skjutbanan. Vi hänvisar istället till 
närliggande campingplatser, vandrarhem, hotell och liknande. En sammanställning över dessa 
finns på Ystads Turistbyrås hemsida: www.ystad.se > turism >Ystads turistbyrå 
 
Bo i Skåne är ytterligare en webbsida som rekommenderas http://www.boiskane.se/ 
Ange ”SKYTTE” när ni bokar via Bo i Skåne så sponsras arrangemanget! 
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NYHET – Supermästartävling! 
 
2012 gör vi ett försök med att införa en SUPERMÄSTARTÄVLING i samma form som under ett 
antal år funnits på nationella JSM. Tävlingen omfattar de tre nationella grenarna Kh-liggande, 
Kh-ställningar och Kh-fält. 
Vi kommer att kora en SUPERMÄSTARE  i Seniorklassen och en i Veteranklassen. 
 
Resultatet baseras på den placering i respektive gren, dvs 1:a plats = 1 poäng, 2:a plats = 2 
poäng osv. Placering efter final räknas. Totalsegrare blir den med lägsta totalpoäng i samtliga 3 
grenar. Skulle två deltagare sluta på samma placeringspoäng vinner den med lägst enskilda 
poäng. 
Ingen föranmälan och ingen startavgift. Hederspris utdelas till de två SUPERMÄSTARNA 
 
 
Övrig information 
  
Mer information om tävlingarna kommer att löpande finnas på tävlingarnas hemsida, 
skyttesommar2012.skyttesport.net  
Information kommer också att anslås på Ystads Skyttegilles bana under tävlingsdagarna. 
  
 
Förfrågningar 
  
Förfrågningar besvaras av tävlingsledningen – respektive grenledare, se nedan: 
 
Tävlingsledare  Jan-Ola Olsson janola.olsson@telia.com 
 
Kassör  Roger Nilsson   roger.nilsson@skurupssparbank.se 
 
Grenledare Banskytte Nationellt  Per Klemmedsson per@klemmedsson.se 
 
Grenledare Banskytte Sport  Håkan Christensson hakan.christensson@compaqnet.se 
 
Grenledare Fältskytte  Claes Söderdahl  skytteclaes@hotmail.com 
 
Sekretariatsansvarig  Fredrik Nilsson  frippe_ysta@hotmail.com 
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Allmänt - Nationella grenar  
 
Nationella grenarna genomförs enligt Regelboken Nationellt Skytte. 
  
 
SM tävling för Förbundslag 

  
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 13 år (födda 1999), oberoende av individuellt 
mästerskapsdeltagande. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid samma tävlingstillfälle. 
Förbund får endast ställa upp med ett lag i SM.  
OBS skyttar ur RM-klasserna K13 och K 15 som skjuter med kuddstöd kan ej ingå i förbundslag 
  
 
Veteran-SM tävling Förbundslag 

  
Föranmält lag bestående av sju skyttar varav de fem högsta resultaten räknas som lagresultat. 
Öppet för alla skyttar som under året fyller lägst 55 år. Skytt kan endast ingå i ett förbundslag vid 
samma tävlingstillfälle. Förbund får endast ställa upp med ett lag i Veteran-SM.  
 
 
SM tävling Föreningslag 

 

Föranmält lag bestående av tre skyttar där alla resultat räknas som lagresultat. Öppet för alla 
skyttar som under året fyller lägst 13 år(födda 1999). Förening får ställa upp med obegränsat 
antal lag. Skytt kan dock endast ingå i ett föreningslag.  
OBS! skyttar ur RM-klasserna K13 och K 15 som skjuter med kuddstöd kan ej ingå i 
föreningslag

 
 
Allmänt – sportskyttegrenar 
 
Sportskyttegrenarna genomförs enligt ISSF:s reglemente. 

 
Seedning sker i Herr- och Damklass till sista laget före final 
Förberedelsetiden på 10 minuter börjar före den publicerade starttiden på tävlingen.  
Vid lågt deltagarantal kommer klasserna att slås ihop på lämpligt sätt. 
Klassindelningar för juniorklasser:  
• Junior A t.o.m det år den tävlande fyller 20 år  född 1992 
• Junior B t.o.m det år den tävlande fyller 17 år  född 1995 
• Junior C t.o.m det år den tävlande fyller 15 år född 1997 
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Svenskt Mästerskap Nationellt 
 
Måndagen den 23 juli  
Korthåll Fältskjutning Seniorer och Veteraner 
samt Riksmästerskap Korthåll Fältskjutning för KF 13-KF 15  
 
Tisdagen den 24 juli  
Korthåll Liggande Seniorer och Veteraner 
samt Riksmästerskap Korthåll Liggande för KL 13-KL15 
 
Onsdagen den 25 juli  
Korthåll Ställningar för Seniorer och Veteraner 
 
 
 
Svenskt Mästerskap Sportskytte 
 
Torsdagen den 26 juli  
Damjuniorer Sportgevär 60 liggande 
Herrjuniorer Frigevär 3x40 
 
Fredagen den 27 juli  
Damjuniorer Sportgevär 3x20 
Herrjuniorer Frigevär 60 liggande 
 
Lördagen den 28 juli  
Damer Sportgevär 60 liggande 
Herrar Frigevär 3x40 
 
Söndagen den 29 juli  
Damer Sportgevär 3x20 
Herrar Frigevär 60 liggande 
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SVENSKT MÄSTERSKAP 
 

KORTHÅLL FÄLTSKJUTNING 
 

Samt RIKSMÄSTERSKAP FÖR KF13 - KF15  
  
 
 
Måndag 23 juli 
 
Tävling för klasserna Senior och Veteran samt KF13, KF15, enligt Regelboken Nationellt Skytte.  
Om Svenskt Mästerskap tävlar skyttar ur klass Senior och Veteran.  
 
Med veteran avses skytt som under året fyller lägst 55 år. Veteranskytt skall i samband med 
anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller.  
 
Veteranskytt kan endast delta i en SM-klass såväl individuellt som i lag. 
  
KF13 och KF15 tävlar om Riksmästerskap klassvis. KF13-KF15 använder eget medhavt stöd. 
 
Omfattning  
 
Tävlingen omfattar sju stationer om totalt 42 tävlingsskott varav minst ett i knästående för 
seniorer och veteraner. 
 
 
Inskjutning 
 
Mål för inskjutning kommer att finnas i anslutning till fältskyttestigen 
  
 
Övrigt 
 
Vätskestation kommer att finnas. 
Särskiljning om hederspriser sker klassvis med hjälp av antal innerträff 
Omskjutning sker vid lika resultat om SM titlarna 
 
 
Lagtävlingar  
 

• SM Förbundslag (7-mannalag) – Seniorer (OBS finns ej för veteraner i fält) 
• SM Föreningslag (3-mannalag) 

 
Se Allmänt – Nationella grenar 
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SVENSKT MÄSTERSKAP NATIONELLT 
 

KORTHÅLL LIGGANDE 
  
 
 
Tisdag 24 juli 
 
Tävling för klasserna Senior och Veteran, enligt Regelboken Nationellt Skytte. 
  
 
Grundomgång 
  
Klassindelning  Seniorer och Veteraner  
Provskott  6 minuter  
Skjutprogram  20 skott liggande  
Skjuttid  16 minuter 
  
 
Finaler Seniorer och Veteraner 
  
Provskott   6 minuter  
Skjutprogram 10 skott liggande, Skjuttid 8 minuter  
  5 skott liggande, Skjuttid 30 sekunder/skott 
  
Till respektive final går de 20 bästa skyttarna och lika resultat dock maximalt 50 % av 
deltagande skyttar och maximalt det antal skyttar som bankapaciteten tillåter. 
 
Med veteran avses skytt som under året fyller lägst 55 år. Veteranskytt skall i samband med 
anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. Veteranskytt kan endast delta i en SM-klass 
såväl individuellt som i lag. 
  
 
Lagtävlingar 
  

• SM Förbundslag (7-mannalag) – Seniorer och Veteraner 
• SM Föreningslag (3-mannalag) 

 
Se Allmänt – Nationella grenar 
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RIKSMÄSTERSKAP 
 

NATIONELLT KORTHÅLL LIGGANDE 
 

KL13 - KL15 
  
 
 
Tisdag 24 juli 
  
Tävling för klasserna KL13 och KL15, enligt Regelboken Nationellt Skytte. Skyttarna använder 
eget medhavt stöd. 
 
 
Grundomgång 
  
Klassindelning  KL13 och KL15  
Provskott  6 minuter  
Skjutprogram  20 skott liggande med stöd  
Skjuttid   16 minuter  
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SVENSKT MÄSTERSKAP NATIONELLT 
 

KORTHÅLL STÄLLNINGAR 
  
 
 
Onsdag 25 juli 
  
Tävling för klasserna Senior och Veteran, enligt Regelboken Nationellt Skytte. 
  
 
Grundomgång 
  
Klassindelning  Seniorer och Veteraner  
Provskott   6 minuter  
Skjutprogram  10 skott ligg + 5 skott stå + 5 skott knä  
Skjuttid   25 minuter 
  
 
Finaler Seniorer och Veteraner  
 
Provskott  6 minuter  
Skjutprogram 5 skott ligg + 5 skott knä, skjuttid 11 minuter  
  5 skott stående, skjuttid 60 sekunder/skott  
 
Till respektive final går de 20 bästa skyttarna och lika resultat dock maximalt 50 % av 
deltagande skyttar(och lika resultat) och maximalt det antal skyttar som bankapaciteten tillåter. 
  
Med veteran avses skytt som under året fyller lägst 55 år. Veteranskytt skall i samband med 
anmälan ange vilket mästerskap deltagandet gäller. Veteranskytt kan endast delta i en SM-klass 
såväl individuellt som i lag. 
  
 
Lagtävlingar 
  

• SM Förbundslag (7-mannalag) – Seniorer och Veteraner 
• SM Föreningslag (3-mannalag) 

 
Se Allmänt – Nationella grenar 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

DAMJUNIORER 50 m SPORTGEVÄR 60 LIGGANDE 
  
 
 
Torsdag 26 juli 
  
Kvalificeringsomgång  
 
Klassindelning  DJ A, DJ B och DJ C  
Förberedelsetid  10 minuter  
Skjutprogram  60 skott liggande 
Skjuttid   inkl. provskott 1 timme och 15 minuter 
  
Vid lågt deltagarantal kommer klasserna att slås ihop på lämpligt sätt. 
  
Klassindelningar:  
• Junior A t.o.m. det år den tävlande fyller 20 år  född 1992-94 
• Junior B t.o.m. det år den tävlande fyller 17 år  född 1995-96 
• Junior C t.o.m. det år den tävlande fyller 15 år född  - 1997 
  
 
Finalomgång  
 
Förberedelsetid  3 minuter  
Provskott   5 minuter  
Skjutprogram 10 skott  
Skjuttid  45 sekunder/skott 
  
Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass 
 
 
Lagtävling 
  
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

HERRJUNIORER 50 m FRIGEVÄR 3X40 
 
 
 
Torsdag 26 juli 
  
Kvalificeringsomgång  
 
Klassindelning  HJ A, HJ B och HJ C 
 Förberedelsetid 10 minuter före varje ställning  
Skjutprogram  40 ligg - 45 minuter  
  40 stå - 1 timme och 15 minuter  
  40 knä - 1 timme  
 
Vid lågt deltagarantal kommer klasserna att slås ihop på lämpligt sätt. 
  
Klassindelningar:  
• Junior A t.o.m. det år den tävlande fyller 20 år  född 1992-94 
• Junior B t.o.m. det år den tävlande fyller 17 år  född 1995-96 
• Junior C t.o.m. det år den tävlande fyller 15 år född  - 1997 
 
  
Finalomgång  
 
Förberedelsetid 3 minuter  
Provskott  5 minuter  
Final  10 skott stående  
Skjuttid  75 sekunder/skott  
 
Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass 
 
 
Lagtävling  
 
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

DAMJUNIORER 50 m SPORTGEVÄR 3 X 20 
 
 
 
Fredag 27 juli 
  
Kvalificeringsomgång  
 
Klassindelning DJA, DJB och DJC 
 Förberedelsetid 10 minuter  
Skjutprogram 20 skott ligg + 20 skott stå + 20 skott knä  
Skjuttid  inkl. provskott 2 timmar och 15 minuter 
  
Vid lågt deltagarantal kommer klasserna att slås ihop på lämpligt sätt. 
  
Klassindelningar:  
• Junior A t.o.m. det år den tävlande fyller 20 år  född 1992-94 
• Junior B t.o.m. det år den tävlande fyller 17 år  född 1995-96 
• Junior C t.o.m. det år den tävlande fyller 15 år född  - 1997 
  
 
Finalomgång  
 
Förberedelsetid  3 minuter  
Provskott  5 minuter  
Skjutprogram  10 skott stående  
Skjuttid  75 sekunder/skott  
 
Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass. 
  
 
Lagtävling  
 
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

HERRJUNIORER 50 m FRIGEVÄR 60 LIGGANDE 
  
 
 
Fredag 27 juli 
  
Kvalificeringsomgång  
 
Klassindelning HJ A, HJ B och HJ C 
Förberedelsetid 10 minuter  
Skjutprogram  60 skott liggande 
Skjuttid   inkl. provskott 1 timme och 15 minuter 
  
Vid lågt deltagarantal kommer klasserna att slås ihop på lämpligt sätt 
.  
Klassindelningar:  
• Junior A t.o.m. det år den tävlande fyller 20 år  född 1992-94 
• Junior B t.o.m. det år den tävlande fyller 17 år  född 1995-96 
• Junior C t.o.m. det år den tävlande fyller 15 år född  - 1997 
  
 
Finalomgång  
 
Förberedelsetid  3 minuter  
Provskott  5 minuter  
Skjutprogram  10 skott  
Skjuttid   45 sekunder/skott 
  
Till final går de åtta bästa skyttarna oavsett klass. 
  
 
Lagtävling 
  
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

DAMER 50 m SPORTGEVÄR 60 LIGGANDE 
  
 
 
Lördag 28 juli 
  
Kvalificeringsomgång 
  
Förberedelsetid  10 minuter  
Skjutprogram  60 skott liggande  
Skjuttid   inkl. provskott 1 timme och 15 minuter  
 
 
Finalomgång  
 
Förberedelsetid  3 minuter  
Provskott  5 minuter  
Program   10 skott  
Skjuttid  45 sekunder/skott 
  
Till final går de åtta bästa skyttarna 
 
 
Lagtävling  
 
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

HERRAR 50 m FRIGEVÄR 3X40 
  
 
 
Lördag 28 juli  
 
Kvalificeringsomgång  
 
Förberedelsetid 10 minuter före varje ställning  
Skjutprogram  40 skott ligg - 45 minuter  
  40 skott stå - 1 timme och 15 minuter  
  40 skott knä - 1 timme 
  
 
Finalomgång  
 
Förberedelsetid  3 minuter  
Provskott  5 minuter  
Final   10 skott stående  
Skjuttid   75 sekunder/skott 
  
Till final går de åtta bästa skyttarna 
 
 
Lagtävling 
  
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

DAMER 50 m SPORTGEVÄR 3 X 20 
  
 
 
Söndag 29 juli 
  
Kvalificeringsomgång  
 
Förberedelsetid  10 minuter  
Skjutprogram 20 skott ligg + 20 skott stå + 20 skott knä  
Skjuttid  inkl. provskott 2 timmar och 15 minuter  
 
 
Finalomgång  
 
Förberedelsetid  3 minuter  
Provskott  5 minuter  
Skjutprogram 10 skott stående  
Skjuttid   75 sekunder/skott 
  
Till final går de åtta bästa skyttarna. 
 
 
Lagtävling 
  
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKT MÄSTERSKAP SPORTSKYTTE 
 

HERRAR 50 m FRIGEVÄR 60 LIGGANDE 
  
 
 
Söndag 29 juli 
  
Kvalificeringsomgång 
  
Förberedelsetid 10 minuter  
Skjutprogram  60 skott liggande  
Skjuttid  inkl. provskott 1 timme och 15 minuter 
  
 
Finalomgång  
 
Förberedelsetid  3 minuter  
Provskott  5 minuter  
Program   10 skott  
Skjuttid  45 sekunder/skott  
 
Till final går de åtta bästa skyttarna 
 
 
Lagtävling 
  
SM-Föreningslag - Föranmält namngivet tremannalag.  
Obegränsat antal lag per förening får anmälas. 
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SVENSKA REKORD - NATIONELLT 50 m  
 
Disciplin   Poäng  Namn    
 
Seniorer  
Disciplin   Poäng  Namn  
Korthåll ligg   349  Magnus Sträng, Arboga 
Korthåll ställ   338  Karl-Johan Jönsson, Kviberg  
 
Veteraner  
Korthåll ligg   342  Krister Nilsson, Botkyrka  
Korthåll ställ   326  Donald Johansson, Ale 
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SVENSKA REKORD - SPORTSKYTTE 50 m  
 
Disciplin   Poäng  Namn    
 
Sportgevär Damer  
3x20  586  Malin Gustavsson, Kviberg 
   Linda Olofsson, Kinneved  
60 Ligg.   598  Marie Enqvist, Eskilstuna  
3 x 20+10 stå 686,4  Malin Gustavsson, Kviberg 
  
Sportgevär Damjuniorer  
3X20   584 Hanna Säker, Skoga-Ekshärad  
60 Ligg.   597  Erika Bengtsson, Gullabo 
3 x 20+10 stå 681,4  Hanna Säker, Skoga-Ekshärad 
 
Fritt gevär Herrar  
3x40   1176 Anders Johansson, Skillingmark  
Klubblag   3462  Upplands Väsby SF  
60 Ligg.   600  Stefan Lövbom, Gefle  
Klubblag   1778  Kvibergs SF  
3 x 40+10 stå 1 270,4  Roger Hansson, Mönsterås  
60 ligg.+10 ligg.  703,7  Stefan Lövbom, Gefle 
 
Fritt gevär Herrjuniorer  
3x40   1165  Sven Haglund, Trollhättan 
Klubblag   3356  Umeå SF  
60 Ligg  600  Christoffer Svensson, Brönnestad  
Klubblag   1769 Umeå SF  
3 x 40+10 stå  1 262,2  Patrik Sartz, Eskilstuna 
60 ligg+10 ligg 703,1  Christoffer Svensson, Brönnestad 
 
 
 
 


