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Välkomna till Kronobergshed
Alvesta Skytteförening

Inbjudan JSM/RM



Välkommen till oss!

Först av allt, låt oss hälsa dig varmt välkommen till 
Alvesta kommun och Kronobergsheds skyttebana! 

Kronobergshed är historisk mark. Med sin militärhistoriska 
bakgrund fungerade området som övnings-, mötes- 
och lägerplats för Kronobergs regemente i nära 150 år. 
Kronobergshed med intilliggande Grännaforsa var runt 
förra sekelskiftet även brunnsort. Hit kom folk för att dricka 
ur den närbelägna hälsokällan. Än idag används området 
för skytte. Här finns även möjlighet för segelflygning eller 
en runda på den närbelägna golfbanan.

I Alvesta kommun får du nära till upplevelserna och till 
människorna. Det är inte många platser i Sverige som 
bättre kan erbjuda möjligheter för både internationella och 
lokala möten så som Alvesta kan. De starkt utvecklade 
kommunikationerna utgör grunden för smidiga och snabba 
resemöjligheter. Till exempel kan du äta frukosten hemma 
vid köksbordet och lunchen i Köpenhamn, utan att du 
hinner bli hungrig på vägen. 

Vi hoppas att dina dagar i Alvesta kommun kommer att bli 
ett fint och roligt minne att ta med sig hem. Än en gång, 
välkommen!

Kim Lindstedt
informatör, Alvesta kommun
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Tävlingsorganisation
Tävlingsledare   Patric Carlsson  Mobil 0705-54 10 77

Tävlingssekreterare  Mikael Svensson Mobil 0708-14 36 46

Grenledare 300 m/kassör Christian Göransson Mobil 0709-399 550

Grenledare 50 m  Leif  Fasth  Mobil 0703-67 34 54

Grenledare fält   Anders Larsson Mobil 0708-29 22 05

Service – luncher  Lisa Andersson Mobil 0763-41 23 27

Service – café   Bertil Karlsson  Mobil 0706-61 36 29
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Omfattning
Tävlingscentrum är Hedens skyttecentrum Kronobergshed, 8 km norr om Alvesta (karta finns 
på vår webbplats www.alvestasf.se), här genomförs samtliga grenar:
Fredag  9/9 Korthåll ställningar, Gevär 6.5 ställningar samt sportskytte 300 m 3x10.
Lördag 10/9 Korthåll liggande och Gevär 6.5 liggande.
Söndag 11/9 Korthåll fält.

Anmälan
Anmälan görs föreningsvis på JSM anmälningsformulär till: alvestasf@hotmail.com
alternativt: Alvesta SF, c/o Mikael Svensson, Gitarrvägen 34 B, 342 33  Alvesta.
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 19 augusti. 
Anmälan efter detta datum kan endast ske i mån av plats i befintliga skjutlag.

Startavgifter
Individuellt   150 kr/start
Förbund/distriktslag  250 kr/lag
Föreningslag   200 kr/lag

Avgifterna sätts in på Alvesta Skytteförenings bankgiro 5198-3237 i samband med anmälan.

Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före skjutning. Stickprov kommer 
att genomföras efter varje skjutlag i banskytte och efter sista skjutstationen i fältskytte. 
Vapenkontroll genomförs för samtliga deltagare i final, före respektive final.

Tider för obligatorisk vapenkontroll:
Torsdag 8/9 17.30 - 20.00   
Fre/lör/sön 07.00 - sista upprop

Tillgång till vapentekniker kan ej säkerställas, enklare åtgärd vid vapenkontrollen.
Vapenförvaring: Skytt ansvarar själv för att vapenförvaring sker enligt gällande regler.
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Lagledarträff
En representant per Skyttesportförbund inbjuds till ledarträff  torsdag 8/9 kl 19.00. Där 
lämnas kompletterande information samt ges möjlighet till att ta upp eventuella frågor.

Servering
Lunch á 60 kr/portion serveras på Hedens skyttecentrum fredag, lördag och söndag mellan 
kl 11.00 och 14.00. Dessa skall förbeställas i samband med anmälan.
Enklare servering med smörgåsar, korv, dricka m.m. finns alla dagar i klubbstugan.

Prisutdelning
Sker lördag kl 18.00 på Folkets hus i Alvesta, samt söndag på Hedens skyttecentrum.

Genomförande – regler
JSM och RM genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok nationellt skytte, som återfinns 
på www.skyttesport.se 
JSM 300 m 3x10 genomförs med följande tillägg: 1) Internationell ställning i knästående, 
2) standardgevär < 8 mm enligt ISSF-regler får användas.

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

Aktivitetskort
Aktivitetskortet är obligatoriskt för alla deltagare födda 1996 och tidigare. Nummer skall 
anges i anmälan.
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www.skytteservicealmhult.se

Alvesta Folketshus 
Det flexibla huset som 
utformas efter kundens & 
evenemangets krav och 
förutsättningar.

Här kan du ha din fest, 
konferens eller utställning.
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Startlistor
Startlistor med skjuttider publiceras på webbplatsen www.alvestasf.se den 1 september.

Supermästartitel
I tävlingen ingår JSM gevär 6.5 ställningar och liggande, korthåll ställningar, liggande och fält. 
Segraren i en disciplin får 1 poäng, tvåan 2 poäng osv. Skytt med lägst sammanlagd poäng blir 
supermästare. 

Logi
Våra rekommendationer:
Hotell Rådmannen, Alvesta. Telefon: 0472-448 00
Alvesta Turistbyrå. Telefon: 0472-152 55, E-post: turistbyra@alvesta.se, 
webbplats: www.alvesta.se

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning finns på www.alvestasf.se under menyn ”Här finns vi”.
Kordinater till Kronobergshed: 56,58,23 N. 14,33,45 O.

Uppge att du tävlar i JSM/RM när du bokar rum.

Tel: 0472-448 00
E-post: info@hotelradmannen.se

Fax: 0472-139 65



Tävlingsprogram fredag 9 september

JSM/RM Gevär 6.5 ställningar
    Provskott   Tävling Skjuttid
Grundomgång  5 st under 3 minuter  2x5 ligg 1,5 min/serie
        
        5 knä   3 min
        
        5 stå   5 min

Final    3 st under 2 minuter  5 ligg  1,5 min
        
        5 knä   3 min
        
        5 stå   1 min/skott

Till final i JSM går 10 skyttar. Till final i RM går 10 skyttar.

JSM/RM Korthåll ställningar
   Provskott   Tävling  Skjuttid
Grundomgång Obegränsat under 6 min 2x5 ligg+5 stå+
       
       5 knä    25 min

Final   Obegränsat under 6 min 5 ligg+5 knä+  11 min
       
       5 stå    1 min/skott

Till final i JSM går 20 skyttar. Till final i RM går 10 skyttar och lika.

JSM Sportskytte
Tävlingen omfattar 3x10 skott (10 i vardera skjutställning) på 300 meter och skjuttiden är 
1 timme och 15 minuter. Fritt antal provskott före varje ställning. En gemensam skjutklass. 
Inga lagtävlingar. Tävling om RF:s plaketter och arrangörens hederspriser.

7

Bo bra hos oss!

www.allbohus.se
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Tävlingsprogram lördag 10 september

JSM/RM Gevär 6.5 liggande
    Provskott  Tävling  Skjuttid
Grundomgång  5 st under 3 minuter 4x5 liggande  1,5 min/serie

Final    3 st under 2 minuter 2x5 liggande  1,5 min/serie
       
       5 liggande  30 sek/skott

Till final i JSM går 10 skyttar. Till final i RM går 10 skyttar.

JSM/RM Korthåll liggande
   Provskott   Tävling  Skjuttid
Grundomgång Obegränsat under 6 min 4x5 liggande  16 min

Final   Obegränsat under 6 min 2x5 liggande  8 min
       
       5 liggande  30 sek/skott

Till final i JSM går 20 skyttar. Till final i RM går 10 skyttar och lika.

Tävlingsprogram söndag 11 september

JSM/RM Fältskjutning korthåll
Tävlingen genomförs över 7 stationer, som föregås av en inskjutningsstation. Skyttarna 
delas in i åttamannapatruller och fältbanans längd är 2 km.

Medaljer, hederspris, lagtävlingar - gemensamt 
för alla nationella grenar
Tävling om RF:s medaljer (JSM) och SvSF RM-medaljer (RM) samt arrangörens 
hederspriser.

JSM förbundslag föranmält femmannalag. Ett lag per förbund får anmälas. Resultat för de 
3 bästa i grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får ej ingå i laget.

JSM föreningslag och tävling om SkytteUO:s medaljer samt arrangörens hederspriser. 
Föranmält tvåmannalag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får 
ej ingå i laget.



SVENSK IDROTT  
VÄRLDENS BÄSTA

Utveckla er förening 
tillsammans med 
Smålandsidrotten!

www.smalandsidrotten.se


