På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet inbjuder

Ålemsskytteförening
till

SKOL-SM 2021
SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM
25–26 SEPTEMBER 2021påÅlemsskjutbana lördag och söndag fält i
Rockneby
Ålem / Rockneby
ANMÄLAN SENAST 31/8

Välkommen till Mönsterås kommun!
Den lilla kommunen med stort hjärta och engagemang. I vår kustkommun längs Kalmarsund bor cirka
13 200 människor. Här finns ett starkt näringsliv samt kulturupplevelser och fritidsmöjligheter som
passar alla - från spännande historiska miljöer vid Kronobäcks klosterruin till en av södra Sveriges mest
unika anläggningar för cykling i Långehäll. Mönsterås kommun är år efter år en av Sveriges bästa
kommuner i Naturvårdsverkets undersökning om friluftsliv. Lika så har vi ett starkt näringsliv och
kommunen är länets bästa företagarkommun enligt Svenskt Näringslivs undersökning, nu och sedan
lång tid tillbaka. Från stora multinationella bolag till små firmor med en anställd, alla har en plats hos
oss.
KULTUR RUNT OMKRING OSS
En gammal hamnstad, fornlämningar, kyrkbyar, kustsamhällen och bruksorter. Det finns många
spännande kulturmiljöer att besöka i vår kommun, så som Kronobäcks klosterruin eller gamla köpingen i
Pataholm. På flera platser i kommunen kan du genom att läsa av en QR-kod med din mobil antingen läsa
eller lyssna på historiska berättelser och fakta om platsen. Lär dig om vårt kulturarv direkt på platsen!

VATTENPALATSET
I Vattenpalatset kan du motionssimma, leka i äventyrsbadet eller unna dig en stunds avkoppling i vår
nya relaxavdelning med bastu, kallpool, fotbad och bubbelpool.
Här finns aktiviteter för dig som vill träna på gym eller olika gruppträningar. För våra lekfulla besökare
finns ett äventyrsbad med vattenrutschkana och utrymme för hopp och lek.
FRILUFTSLIVET
Här finns ett brett utbud och flera platser för olika typer av aktiviteter, leder för vandring, cykling och
paddling och en stor variation av utebad samt ett av Sveriges bästa fiskevatten. Vid en utflykt till
kommunens rekreationsområden kan du uppskatta såväl natur som kultur.
IDROTT OCH HÄLSA
Vid varje tätort finns det ett samhällsnära motionsområde med utegym och minst en inomhushall för
idrott och motion. Vårt idrotts och fritidslivsutbud är stort och välutvecklat för att vara en liten
kommun. Vi är extra stolta för vårt jämställda arbete med idrottsanläggningar som uppmärksammats
nationellt, till exempel vår portabla isbana.
BLUESFESTIVALEN
Mönsterås Bluesfestival har sedan 1994 hållits i början av sommaren varje år och är ett gott exempel på
föreningslivets arrangörskap i Mönsterås. Ett uppbåd av bluesartister uppträder längs Storgatan
i Mönsterås för att senare under kvällen flytta inomhus till större scener. Bluesfestivalen är en av de
större inom sin genre i Sverige och har dragit många stora utländska artister.
Vi hoppas du ska trivas i Mönsterås kommun och lycka till under tävlingarna! Och välkommen tillbaka
för att njuta ännu mer av den lilla kommunen med hjärta och engagemang.
Anders Johansson
Kommunalråd i Mönsterås kommun

Representanter
Skolskyttefrämjandet

Örjan Eriksson

ordförande

Hans Drugge

ledamot

Tävlingsorganisation
Tävlingsledare:Anders Magnusson, anders@kalmarsodraskytte.com
070/5784489
Tävlingskassör:Johan Biskop, johan.biskop@sse.se
Sekretariat/Deltagarservice:

Lise-Lott Foghagen

Grenledare korthåll bana:

Ulf Börjesson

Grenledare gevär bana:

Marie-Louise Persson

Grenledare korthållfält:

Mats Magnusson / Viktor Karlsson

Allmänna frågor skickas till: Anders Magnusson 070 5784489

Tävlingen omfattar
Lördag 25/9
Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna
HÖ (högstadiet) och GY (gymnasiet)
Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna
HÖ och GY.
Söndag 26/9
Svenskt skolmästerskap, fältskytte korthåll för klassernaHÖf och GYf.

AnmälanSkola / Förening
Anmälan görs föreningsvis: Johan Biskop: johan.biskop@sse.se
Anmälan skall vara oss tillhanda SENAST 31/8.Vid för sent inkommen anmälan
fördubblas avgiften.

Avgifter
Gevär 6,5 bana

90:-

Korthåll bana

90:-

Korthåll fält

90:-

Lagtävlingar

100:-

Lunch

80 :-

Samtliga avgifter sätts in samband med anmälan på Ålems skfBG 56347842senast 31/8. Märk med ”SKOL-SM / Föreningens namn”

Den som inte betalat sina avgifter får inte deltaga!
Boende
Angående boende och turism rekommenderar vi att ni kontaktar:
Mönsterås turistbyrå Besöksadress: Sjögatan 29, Mönsterås | Postadress:
Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Telefon: 0499-178 00 | E-post: turism@monsteras.se
www.visitmonsteras.se | www.monsteras.se

Rockneby B/B
Rockneby B & B!
I en härlig gårdsmiljö hittar duett trivsamt boende, nära till naturen,
men även nära till E22 för vidare färd mot andra mål.
Efter en god natts sömn i fräscha stugor och med en härlig frukost är du sedan
redo för nya äventyr!
Rockneby är en by som ligger ca 20km norr om Kalmar och i juli 2014 öppnade vi
vårt Bed & Breakfast där.
Vi har 6 stugor och i gårdens gamlabrygghus finns frukostrum och kök.

Om ni vill ha mer information är ni välkomna att
kontakta oss på telefon 070-341 66 21
Med Vänliga hälsningar
Mona & Anders Bergquist

Adress till Brotorpskjutbana:
Brotorp 403 Ålem
Böle bygdegård Böle 160 Rockneby

Måltider
Förbeställda måltider från Bryggan i Kalmar serveras på Ålemsskjutbana Lördag
och Bölebygdegård Söndag.
Lunch Lördag: Lasagne På svensk blandfärs, serveras med vitkålssallad
Lunch Söndag: Kycklingfilé Med curry & paprikasås, serveras med ris & säsongens
grönsaker
Inklusive: blandad sallad, hårt bröd & smör, måltidsdryck
Meddela specialkost vid anmälan.
Sedvanlig enkel servering kommer att finnas. Vi tar kontanter eller Swish.

Information
Fredag 17.00 -19.00
Lördag 07.00 - tills tävlingsdagen är slut på Ålems skjutbana. Söndag
Bölebygdegård.I informationen delas matkuponger, dekaler samt startlappar ut
föreningsvis tillsammans med övrig information.
Information kommer att finnas på hemsidanhttps://idrottonline.se/AlemsSFSportskytte/ under fliken Skol-SM

Prisutdelning
Prisutdelningen lördag påÅlems Skjutbana.Söndag, Bölebygdegård.

Allmänna bestämmelser
Deltagare
Tävlingarna är öppna för elever som under 2021 är fulltidsstuderande under
tävlingsårets hösttermin och går i:

Högstadiet åk 7-9 och fyller lägst 13 år (född 2006) (klassen heter HÖ) eller
Gymnasiet åk 1-2 och fyller högst 18 år (född 2001) (klassen heter GY)
I första hand är Hö / Gy styrande
Skyttar i klass HÖ skjuter liggande med stöd och skyttar i klass GY skjuter liggande
utan stöd.
SKOL-SM är en rikstävling. Detta innebär att deltagare självständigt skall kunna
genomföra tävlingen och behärska för tävlingen nödvändiga moment.
SKOL-SM är undantaget från kravet med tävlingslicens. Dock skall skytt i klass
GY inneha gevärsskyttekortet.
Skytt skall ha goda kunskaper i banskytte för att deltaga i fältskytte.

Skjutplatser
50 och 300 m genomförs på Ålems skjutbana.
300 meters tävlingen skjuts på 10 ställ (Mega link) och 50 meters tävlingen på 20
ställ (Mega link).
Samlingen till korthållsfältskjutningen sker på Böle bygdegård.

Vapen
Förvaring av vapen genom egen försorg. Vapenkontroll sker enligt Regelboken
nationellt Skytte före tävlingen samt stickprovskontroll efter varje skjutlag/patrull.
Säkerhetspropp är obligatorisk och skall alltid finnas i vapnet när skjutning inte
sker. Vapentekniker kommer inte att finnas på plats!

Vapenkontrollen är öppen
Fredag 17.00-19.00 på Skjutbanan Ålem
Lördag 07.00-13.00 på Skjutbanan Ålem
Söndag 08.30-10.00 på Böle bygdegård

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner får inte ha ljud som hörs i skjuthallarna och användandet av
mobiltelefoner är förbjudet i skjuthallarna samt under hela fältskyttestigen.

Kikare
Kikare får inte användas under korthållsfältskjutningen.

Tävlingsbestämmelser
Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet och
Ålems Skytteförening.
Svenskt mästerskap för skolungdom
Inviduellt (Skytten tävlar här för sin skola)
Tävlingarna omfattar mästerskap i korthåll, ban- och fältskytte samt gevär 6,5
banskjutning i klasserna HÖ (högstadiet) och GY (gymnasiet).

Hederspriser
Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandes silver och tennpriser. Hederspris utgår
till ca en fjärdedel av deltagarna i respektive klass och disciplin.
Hederspriserna baseras i banskjutning på grundomgången och i fältskjutningen på
samtliga sex stationer.

Mästerskapstecken
I mästerskapstävlingarna (grundomgång + final i banskyttet) utdelas
Skolskyttefrämjandes jetong i guld, silver samt brons. Placering 4 till 10 erhåller
plakett i brons. Antalet plaketter kan reduceras vid lågt deltagarantal.

Lagtävlingar (Föreningslag)
Segrande förening får plakett monterad på en träplatta, hederspris samt 2000 kr i
segerpremie. Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets
plakett i guld, silver respektive brons. Hederspris till samtliga lagmedlemmar. Det
krävs att minst tre lag från två föreningar deltar i respektive lagtävling för att
tävlingen skall räknas. Resultaten i lagtävlingarna i banskjutning baseras på
grundomgången. I fältskytte räknas alla sex stationerna.

Lagsammansättning (Föreningslag)
Laget består av två föranmälda skyttar från samma förening och skjutklass.
Föreningen äger rätt att ställa upp med ett obegränsat antal lag.

Skjutprogram Banskjutning korthåll
Korthåll liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för GY
Grundomgång
Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter och därefter 20 skott
liggande under en tid av 16 min. Efter provskotten skall endast det antal
tävlingsskott som åtgår i omgången finnas inom räckhåll för skytten.
Final (en per klass)
Till final går de 15 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt
skyttar med samma poäng som 15:e skytt dock max 18st. Särskiljning enligt
Regelbok nationellt skytte.
Obegränsat antal provskott under en tid av 4 minuter och därefter 5 skott
liggande under en tid av 4 minuter följt av 5 enkelskott liggande under en tid av
30 sekunder per skott.
Hjälp är endast tillåten under provskott.

Skjutprogram banskjutning 6,5
Gevär 6,5 (300 m) liggande med stöd för klass HÖ och utan stöd för klass GY
Grundomgång
5 provskott under en tid av 5 min, därefter fyra femskotts serier under en tid av
2,5 minuter per serie.
Final (en final per klass)
Till final går de15 bästa skyttarna i respektive klass. Finalen genomförs med en A
och B final.1 – 10 A final 11- 15 B final. Max 18 till final. B final skjuterförst.
Särskiljning enligt Regelboken Nationellt Skytte.
3 provskott under en tid av 2 minuter, därefter en femskottserie under en tid av
2,5 minuter följt av 5 enkelskott under en tid av 30 sekunder per skott.
Hjälp endast tillåten under provskott.

Skjutprogram fältskytte korthåll
Fältskytte för klass HÖF (stöd får användas) och GYF
Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex stationer.
Skjutställningen är liggande på samtliga stationer. Sex skott per station.
Skjutavstånden kommer inte vara längre än de i regelboken angivna maximala
avstånden.

HjälpLedare får stanna vid den första haltpålen. Skyttarna fortsätter fram till den
andra haltpålen där de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet
(t.ex. figur C35 mellan 45 och 60 m). Skyttarna ges tid till att justera gevären.

Välkomna önskar Ålemsskf!

