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Välkomna till Ystad! 
 
Ystad Skyttegille, Ungdomskyttegille, Malmöhus läns ungdomsskytteförbund och Malmöhus läns 
skytteförbund arrangerar gemensamt årets upplaga av RM/JSM/SM i Falling Target med 
luftgevär. Detta är andra gången på kort tid som vi fått nöjet att arrangera och genomföra dessa 
tävlingar. Sist var det 2003. 
 
Skytten i centrum 
Målsättningen från vår sida är att alla som kommer till Ystad ska ha en trevlig och oförglömlig 
helg, där skytten står i centrum. Vi kommer att göra allt vi kan för att skapa bästa möjliga 
förutsättningar för deltagarna. 
 
Österporthallen 
Idrottshallen där tävlingarna kommer att hållas – Österporthallen, begränsar oss något i 
ombyteslokaler. Men vad som i övrigt är känt, erbjuder bra förutsättningar för skyttar och 
åskådare. Delar av grundomgångarna kommer sannolikt att behöva skjutas redan under fredag 
kväll, beroende på deltagarantalet. 
Om allt går planenligt kommer vi även att kunna erbjuda tester av Megalinks eller Kongsbergs 
prototyp av framtidens Falling Target skytte i vår ordinarie luftskyttelokal. 
 
Vi önskar Er hjärtligt välkomna och lovar att göra vårt bästa för att Ni skall få en riktigt trevlig helg 
i Ystad. 
 
 
LYCKA TILL! 
  
Ystad Skyttegille med ungdomskyttegille, Malmöhus läns ungdomsskytteförbund och 
Malmöhus läns skytteförbund 
 
 
Bo Högberg 
Tävlingsledare 
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Tävlingsprogram Falling Target 2008 
 
Fredag 21 nov: Grundomgång: RM ungdom, JSM och SM seniorer. 
Lördag 22 nov: Grundomgång: RM ungdom, JSM och SM seniorer. 
  Eventuella särskjutningar inför finalerna. 
Söndag 23 nov: (Eventuellt grundomgång: RM ungdom, JSM och SM seniorer.) 
  (Eventuella särskjutningar inför finalerna.) 
  Finaler: RM ungdom, JSM och SM seniorer. 
 
Tävlingsplats 
Österporthallen i Ystad, på Industrigatan. (0411-57 73 43) 
GPS (WGS 84) N55 26,026 E13 49,953 
 
Organisation 
Tävlingsledare: Bo Högberg  tfn: 070-630 01 61 Dagtid: 0413-23555 
Bitr. tävlingledare: Håkan Christensson tfn: 073-342 08 72 
  
Tävlingssekreterare:    Helena Vilhelmsson tfn: 073- 969 41 63 
Tävlingskassör: Dan Nilsson  tfn: 046-36 63 35 
                                     Roger Nilsson  tfn: 070-244 55 92 
 
 
Tävlingsförutsättningar 
Tävlingen omfattar följande individuella mästerskap: 
 
Svenskt Mästerskap (stående) 
Berättigade att delta: ståendeskyttar oberoende av klasstillhörighet ur förening som är ansluten till FSR eller Skytte 
UO. Tävlingen är uttagningsgrundande för seniorlandskamp. 
 
Junior SM (stående) 
Berättigade att delta: ståendeskyttar ur klasserna L15stå, L17 och L20, från förening som är ansluten till Skytte UO 
eller FSR. Tävlingen är uttagningsgrundande för Juniorlandskamp. 
 
Riksmästerskap ungdom (sittande) 
Berättigade att delta: sittandeskyttar ur klasserna L11, L13 och L15si, från förening som är ansluten till Skytte UO 
eller FSR. För att få delta skall skytt fylla lägst 10 år under 2008. Egna stöd och underlagsmattor medtages. 
 
Dubbelstarter 
Dubbelstart är tillåten endast för JSM skytt att medverka i SM. Det kan innebära två skjutningar samma dag med 
kort tid mellan. Om arrangör finner det nödvändigt kan denne begränsa deltagarantal beroende på bankapacitet. 
 
Gevärsskyttekort 
Gevärsskyttekort krävs för deltagande i JSM och SM. Nummer fylls i på anmälningsblanketten och kontrolleras i 
samband med vapenkontrollen. 
 
Tävlingen omfattar följande lagtävlingar: 
Förbundslagtävlingar (ett lag per Uskfb/Skfb tillsammans) 
 
L1  Förbundslagtävling om Skytte UO:s vandringspris i JSM Falling Target. 
Föranmält namngivet 5-mannalag stående, resultatet räknas från de tre bästa i grundomgången. Fem inteckningar 
erfordras för att erövra vandringspriset.  
 
L2  Förbundslagtävling om Skolskyttefrämjandets vandringspris i RM Ungdom Falling 
Target. 
Föranmält namngivet 5-mannalag sittande, resultatet räknas från de tre bästa i grundomgången.  Tre inteckningar 
erfordras för att erövra vandringspriset.  
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L3 Förbundslagtävling i SM Falling Target. 
Föranmält namngivet 5-mannalag stående, resultatet av de 3 bästa lagmedlemmarna i grundomgången räknas som 
lagresultat.  
 
Föreningslagtävlingar (ett eller flera lag per Uskf/Skf) 
 
L4 Föreningslagtävling om hederspriser i JSM Falling Target. 
Föranmält namngivet 3-mannalag, stående. Resultatet räknas från grundomgången. 
 
L5  Föreningslagtävling om hederspriser i RM Ungdom Falling Target. 
Föranmält namngivet 3-mannalag, sittande. Resultatet räknas från grundomgången. 
 
L6  Föreningslagtävling om hederspriser i SM Falling Target. 
Föranmält namngivet 3-mannalag, stående. Resultatet räknas från grundomgången. 
 
Priser 
Vid prisutdelningen delas följande priser ut: 
Mästerskapstecken, lagpriser, samt de främsta hedersprisen (Ca 10 per klass.)  
Resterande hederspris hämtas i förbundspåse.  
Hederspriser utdelas klassvis individuellt och i lag. 
 
Prisutdelning 
Prisutdelning kommer att ske direkt efter finalerna på söndag eftermiddag. 
 
Säkerhetspropp 
I ett oladdat gevär ska säkerhetspropp finnas. 
Vid markering och rensning av FT-ställ ska säkerhetspropp användas. 
 
Stöd 
Skytt som använder stöd skall ta med eget stöd av godkänd typ. 
 
Kikare 
Kikare är inte tillåten varken hos skyttar eller publik. 
 
Tävlingsbestämmelser 
Enligt Regelbok Nationellt skytte 2007-2008, och tävlingshandboken 2007-2008.  
 
Skjutställningar 
Klasserna L11 och L 13 skjuter sittande med stöd. Klass L15si skjuter sittande utan stöd (remstöd). Övriga klasser 
skjuter stående.  
 
Vapenkontroll 
Allmän vapenkontroll genomförs, stickprov genomförs efter tävlingarna. 
Tider för vapenkontroll fredag 1600-2100, lördag 0700-1600, söndag 0700-1000. 
Före varje final utförs vapenkontroll på samtliga finalskyttars vapen. 
Säkerhetspropp ska finnas i geväret. 
 
Tävlingsjury 
Namn på tävlingsjuryns medlemmar kommer att anslås i skyttehallen.  
 
Protester  
Protester kan endast inlämnas av förbundsledaren. Förbundsledarens namn meddelas tävlingsexpeditionen i 
samband med anmälan. 
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Dispenser  
Skytt som av medicinska skäl ej kan uppfylla skytteregelbokens bestämmelser för sittande resp. stående 
skjutställning behöver individuell dispens. Ansökan om sådan dispens (styrkt av läkarintyg) skall vara FSR tillhanda 
snarast för behandling. 
 
Bra att studera lite extra i Regelboken Nationellt Skytte 
Utgåva 2007-01-01 – 2008-12-31 
1.1 Säkerhet allmänt 
1.2 Ladda, Patron mm. 
1.3 Visitation 
1.6 Gevärsskyttekortet 
2.1 Vapenbestämmelser 
2.4 Fallmålsskytte 
9.1 Vapenkontroll 
9.2 Utrustning 
9.3.1 Skjutställningar 
9.3.5 Särskilt tillstånd 
9.4.6 Särskiljning/Särskjutning 
9.4.7 Felaktig skottfördelning 
 
Läs gärna även tävlingshandboken  
Länk: http://www.skytteuo.se/?articleId=175&lang=SE&topId=2.4  
 
Anmälan 
Anmälan insändes på bifogad blankett till eget skytteförbund senast 2008-10-13 som sammanställer och skickar 
förbundsvis anmälan till arrangören senast 2008-10-20. Skytteförbund kan besluta om annan tid för anmälan och 
ansvarar då för att dess föreningar får information om detta. 
Efteranmälan av individuella skyttar eller lag kan ske t.om 2008-11-03 mot fördubblad avgift, i mån av plats. 
 
Anmälan skickas via e-post till: smft2008@gmail.com  
Senast 2008-10-20 
 
Upplysningar 
Enligt mailadress, märk mailet i ämnesraden vad det gäller. 
  
Logi 
Vi rekommenderar:  
Bo i Skåne: 0411-55 94 20 Ange ”Skytte”  
http://www.boiskane.se/ 
Snårestad vandrarhem 0411 - 705 99 Ange ”Skytte”  
http://www.snarestad.com/ 
E-mail: info@snarestad.com 
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Avgifter 
Individuellt   RM och JSM 125 kr, SM 155 kr 
Förbundslag   200 kr 
Föreningslag  150 kr  
Efteranmälan  dubbel avgift per person och/eller lag. 
Klisterdekal ingår en / individuell start. 
 
Lunch 60 kr – Bindande förhandsbeställning, Servering inom 5 min. gångväg 

Lördag Söndag Specialkost 
kl 1100-1400 kl 1100-1400  
Köttgryta med ris. 
Grönsaker och dryck 

Stek med potatis och sås 
Grönsaker och dryck 

Om du behöver specialkost, maila enligt angiven adress, 
märk i ämnesraden ”SPECIALKOST”. 
Ange Namn, förbund, vad du inte kan äta och mobilnr. 

 
T- shirt 80 kr. Bra kvalitet – Bindande förhandsbeställning  
Extra klisterdekal 10:- på plats. 
 
 
Samtliga avgifter insättes på plusgiro: 565415-7 Malmöhusläns ungdomsskytteförbund 
 
Gevärsgarderob 
Förvaring av gevär och utrustning på dagtid(ej över natt). 
10:- per gevär/väska. Betalas på plats. 
 
Servering 
Serveringen finns i direkt anslutning till skjuthallarna. 
Lunch, fika och godis. 
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Vägbeskrivning 
 
 

 
 
 
 
 
Skyltar är uppsatta vid varje korsning.  

Österporthallen P

Vägvisning 


