
 

 

PÅ UPPDRAG AV 

STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET 

INBJUDER 

Christianstads Skyttesällskap 

 

 
 

 

 

 

TILL 

SVENSKT MÄSTERSKAP 

I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 

24-25 september 2011 



Välkommen till Skol-SM 

Kristianstad 2011 
 

 

 

Under de senaste två årtiondena har det arrangerats ett flertal stortävlingar i Kristianstad, såsom 

Sydsvenska mästerskap, Partiellt riksskytte, Allmänt Riksskytte, Skol-SM, JSM/SM/RM 

Falling Target och Junior-SM.  

 

Vi har nu åter glädjen att hälsa landets yngre skyttar välkomna, den här gången till Skol-SM 

gevär 6,5 och korthåll. En tävling som betyder och genom åren har betytt mycket för våra 

yngsta ”krutskyttar”. Tävlingarna i banskytte genomförs på Wendesbanan i Kristianstad och 

fältskyttet på Rinkaby skjutfält, som båda är klassiska tävlingsplatser.  

 

I Christianstads skyttesällskap finns en skyttetradition ända från jägarsällskapens tid. 

Föreningen bildades 1831 och är därmed landets äldsta skytteförening. Många större 

tävlingsarrangemang har, av naturliga skäl, byggts upp kring föreningens resurser, med en av 

landets förnämsta skytteanläggningar. Under 2009 genomfördes en omfattande modernisering 

och utbyggnad, inför JSM. På 300 meter finns 20 skjutplatser med Sius-ascor utrustning och 

korthållsbanan har 30 banor av typen Megalink. Dessutom finns en luftgevärshall med 18 

Megalinkbanor i direkt anslutning till korthållshallen. Den utgör dessutom en naturlig 

samlingsplats under större tävlingar, av den typ som nu stundar. Naturligtvis följs tävlingarna 

via storbild i kafeterian.  

 

Modernisering och tillbyggnad av Wendesbanan var möjlig tack vara stora ekonomiska 

satsningar från Kristianstads kommun, Skåneidrotten, Christianstads skyttesällskap och 

dåvarande Kristianstads skytteförbund, Kristianstads ungdomsskytteförbund och FSR. 

Dessutom har ca 4000 ideella arbetstimmar satsats av medlemmarna i ”Sällskapet”! 

 

Vi känner ett fortsatt mycket starkt stöd från Kristianstads kommun, som på olika sätt stödjer 

skyttet i samband med större tävlingsarrangemang. I linje med detta, har nu för tredje gången 

ett marknadsföringssamarbete etablerats, för att marknadsföra Skol-SM tillsammans med vad 

Kristianstads kommun har att erbjuda inom ramen för Spirit of food. 

 

Vi hoppas kunna erbjuda deltagarna ett tilltalande arrangemang, med spännande och 

utslagsgivande tävlingar. Vi ser fram mot att mötas i en positiv anda och kommer naturligtvis 

att göra allt för att erbjuda våra gäster trivsamma och minnesrika dagar i Kristianstad, värda att 

tänka tillbaka på.  

 

 

 

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL! 

 

 
Lars Lennartsson    Mikael Nilsson 

Tävlingsledare Ordf. Christianstad Skyttesällskap 

 



Välkommen till Kristianstad 
 

 

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 Kristianstad får arrangera  

Skol-SM den 24-25 september 2011. 

 

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 världens bästa värd för besökare som kommer hit. 

Kristianstad bjuder på smak och upplevelser för alla sinnen. 

 

Staden Kristianstad grundades av Christian IV 1614 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. Glöm inte att klappa 

grisen... 

 

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!  

 

Vi hoppas också att du ska få smaka på mycket av det goda som Matriket Kristianstad har att 

erbjuda. Vi säger att vi har en Spirit of Food – en alldeles särskild känsla för mat och dryck. Så 

passa på att dricka både vårt prisbelönta kranvatten och den gyllene äppelmusten som inte 

innehåller något annat än traktens pressade äpplen. Ät ordentligt av kött, potatis och grönsaker 

som fötts upp och odlats i våra marker.  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. 

 

I Kristianstad vill vi att alla elever ska trivas och få ut så mycket som möjligt av sin skoltid. 

Därför satsar vi mycket på våra skolor. De senaste åren har vi totalrenoverat flera skolor och 

fortsätter att rusta upp och bygga.  

 

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 

ordförande i kommunstyrelsen 



Representanter 

Skolskyttefrämjandet Leif Törnqvist 

 Hans Drugge 

 

Tävlingsorganisation 

Tävlingsledare Lars Lennartsson 

 lars.lennartsson@skyttesport.se 070-552 26 47 

Bitr. tävlingsledare Micke Nilsson 

 micke.nilsson@skyttesport.net  070-664 55 89 

Tävlingssekreterare Per Klemmedsson 

 per@klemmedsson.se   070-608 00 51 

Tävlingskassör Ida Hult Skoog 

 kassor.christianstad@skyttesport.net 

Dataansvarig Thomas Persson 

 thomas.persson@skyttesport.net 

Grenledare korthåll bana Fredrik Nilsson 

 skytt87@hotmail.com 

Grenledare gevär bana Bengt Sturesson 

 bengt.sturesson@delta.telenordia.se 

Grenledare korthåll fält Claes Söderdahl 

 skytteclaes@hotmail.com 

Grenledare gevär fält Sune Persson 

 cillasune@hotmail.com 

 

Tävlingarnas omfattning 

Lördag 24/9 

Tävlingscentrum Wendesbanan, Norra Åsum strax söder Kristianstad. 

Svenskt skolmästerskap, banskjutning korthåll för klasserna KL 15 och KL 17. 

Svenskt skolmästerskap, banskjutning gevär 6,5 för klasserna GL 15 och GL 17. 

 

Söndag 25/9 

Tävlingscentrum Lägret Rinkaby skjutfält, c:a 1 mil sydost Kristianstad. 

Svenskt skolmästerskap, fältskjutning korthåll för klasserna KF 15 och KF 17. 

Svenskt skolmästerskap, fältskjutning gevär 6,5 för klasserna GF 15 och GF 17. 

Fältskytteterrängen för korthåll ligger i direkt anslutning till tävlingscentrum och deltagarna går 

ut. Deltagare i fältskytte Gevär 6,5 transporteras med minibuss till/från fältterrängen. 

 

Deltagare 

Tävlingarna är öppna för skolelever som är fulltidsstuderande under tävlingsårets hösttermin 

och under 2011 fyller lägst 12 år (födda 1999) och högst 17 år (födda 1994). 

 

Skol SM är en rikstävling. Detta innebär att deltagare självständigt skall kunna genomföra 

tävlingen och behärska för tävlingens nödvändiga moment. Ledarhjälp tillåten endast under 

provskotten. 



Anmälan 

Anmälan görs i första hand online på:  skolsm2011.skyttesport.net 

 

Som alternativ kan anmälan skickas till:  Per Klemmedsson 

 Bamsholmsvägen 3 

 291 77  Gärds Köpinge 

 E-post: per@klemmedsson.se 

 

 Deltagares födelseår anges på anmälningsblanketten. 

 Aktivitetskortsnummer anges för den som under 2011 fyller 15 år eller mer. 

 Ansvarig ledare skall anges och denne skall vara närvarande under tävlingsdagarna. 

 Föreningar uppmanas att samverka, för att skapa möjlighet för elever på samma skola, men 

med olika föreningstillhörighet, att bilda skollag! 

 

Anmälan skall vara Christianstads Skyttesällskap tillhanda senast 5/9 2011. 

 

 

Avgifter 

Individuellt   90:-   per disciplin 

Lagtävling    90 :-  per lag 

Skol-SM:s dekal   20:- 

Skol-SM:s keps              100:-  

Lunch   75:- 

 

Avgifter sätts in på Christianstads Skyttesällskaps Bankgiro 5911-5188 senast 5/9 2011.  

Märk med Skol-SM och avsändare. För deltagande krävs att avgifterna är betalda i rätt tid! 

 

Information 

Skol-SM:s hemsida:  skolsm2011.skyttesport.net  

Facebook:  www.facebook\SkolSmSkytte2011 

Wendesbanan: Infoavdelning fredag 16.00 - 20.00. 

  lördag 07.00 - tävlingarnas slut 

Lägret Rinkaby: Infoavdelning söndag 07.00 - tävlingarnas slut 

 

Beställda matkuponger, dekaler och kepsar samt ev. kompletterande information hämtas av 

föreningsrepresentant på infoavdelning Wendesbanan. 

 

Vägbeskrivning 

Platser med vägbeskrivningar finns på Skol-SM:s hemsida.  

Vägvisning till respektive tävlingscentrum finns i närområdet. 

 

Förfrågningar 

Se tävlingsorganisation. 

 

Ledarträff 

En ledare/representant per skytteförening inbjuds till ledarträff i Christianstads skyttesällskaps 

paviljong på Wendesbanan, fredag den 23 september 20.00. Där lämnas ev. kompletterande 

information och möjlighet ges att ta upp eventuella frågor. 

http://www.skolsm2011.skyttesport.net/


Vapentekniker 

Tillgång till vapentekniker kan ej säkerställas. Enklare åtgärder kan hanteras vid 

vapenkontrollen. 

 

Vapenkontroll 

Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före skjutning. Stickprov kommer att 

genomföras efter varje omgång i banskytte och efter sista skjutstationen i fältskytte. 

Vapenkontroll genomförs dessutom omedelbart före respektive final i banskytte samt för 

medaljörerna i respektive mästerskap. 

  

Tider för obligatorisk kontroll: 

Fredag: Tävlingscentrum Wendesbanan  16.00 - 20.00 

Lördag: Tävlingscentrum Wendesbanan  07.00 - Sista upprop 

Söndag: Tävlingscentrum Lägret Rinkaby 07.00 - Sista upprop 

 

Vapenförvaring 

Ledare/skytt ansvarar själv för att vapenförvaring sker enligt gällande regler. 

 

Prisutdelning 

Lördag:  Söderportgymnasiets aula, Kristianstad 18:00. 

Söndag:  Tävlingscentrum, Lägret Rinkaby direkt efter tävlingarnas slut. 

 

Att tänka på 

 Säkerhetspropp är obligatorisk. 

 Kikare får ej användas i korthållsfältskytte. 

 Mobiltelefon får ej användas under tävling, vilket bl.a. innebär under hela 

fältskyttestigen. 

Detta och mycket annat framgår av Regelbok Nationellt skytte, som kan vara bra att studera. 

Den finns på www.skyttesport.se, gevär, tävlingsverksamhet, reglementen. 

 

Logi 

Beträffande logi hänvisas till nedanstående kontakter:  

Turistbyrån Kristianstad: www.kristianstad.se/turism, Tfn 044-13 53 35 

Vandrarhem:  Charlottsborgs Vandrarhem, Tfn 044-21 07 67 

 STF Vandrarhem Tollarp, Tfn 044-31 00 23 

 

Husvagnsuppställning kan ske i anslutning till Wendesbanan, enligt skyltning på plats. Service 

med el etc. kan ej erbjudas. 

 

Måltider 

Lunch förbeställs i samband med anmälan. Den serveras vid tävlingscentrum Wendesbanan 

under lördagen och tävlingscentrum Lägret Rinkaby under söndagen.  

Lördag: Spagetti, köttfärssås, sallad och dryck. 

Söndag: Köttbullar, potatismos, sallad och dryck. 

Meddela eventuellt behov av specialkost i samband med anmälan. 

Även lättare servering med smörgåsar, korv, dricka etc. finns båda dagarna. 

 

http://www.skyttesport.se/
http://www.kristianstad.se/turism


 

Nyhet för 2011 
 

Du som önskar har möjlighet att skjuta både  

Gevär 6,5 fältskjutning och Korthåll fältskjutning. 

 

 

Följ tävlingarna live på: http://live.skyttesport.net 

 

 

 

 

 

GRATIS KVÄLLSAKTIVITET FÖR ALLA! 
 

Under lördagskvällen den 24/9 erbjuds alla deltagare, 

ledare och supportrar till tävlingarna att bada på 

Tivolibadet i centrala Kristianstad. 

 

 

Tid: Efter prisutdelningen till 22:00. 

Ta med: Egna badkläder och ett hänglås till klädskåp. 

 

Ni får tillgång till bassänger, bastu och bubbelpool! 

 

 

 

http://live.skyttesport.net/


Tävlingsbestämmelser 
Tävlingarna är ett samarrangemang mellan Skolskyttefrämjandet, Svenska 

Skyttesportförbundet och Christianstads Skyttesällskap. 

 

Individuellt 

Tävlingarna omfattar svenskt skol-mästerskap i korthåll ban- och fältskjutning, samt i gevär 6,5  

ban- och fältskjutning. 

 

Hederspriser 

Hederspris utgörs av Skolskyttefrämjandets silver- och tennpriser. Hederspris utgår till minst en 

fjärdedel av deltagarna i respektive disciplin och klass. Hederspriserna baseras i banskjutning 

på grundomgång och i fältskjutning på samtliga sex skjutstationer.  

 

Mästerskapsmedaljer 

I mästerskapstävlingar utdelas Skolskyttefrämjandets jetong i guld, silver samt brons. Placering 

fyra till tio erhåller plakett i brons. 

 

Lagtävlingar och vandringspriser 

Segrande skola får inteckning i vandringspris samt plakett monterad på träplatta. 

Lagmedlemmarna får för placering ett till tre Skolskyttefrämjandets plakett i guld, silver resp. 

brons. Hederspriser utgår till lagmedlemmar i minst en fjärdedel av antal deltagande lag. 

För att få inteckning i vandringspris krävs att minst 2 lag deltar i respektive lagtävling. 

Lagresultat i banskjutning baseras på grundomgång och i fältskjutning räknas alla sex 

skjutstationer. 

 

Lagtävlingar och lagsammansättning 

B1: Tvåmannalag ur GL17 

B2: Tvåmannalag ur GL15 

K1: Tvåmannalag ur KL17 

K2: Tvåmannalag ur KL15 

GF1: Tvåmannalag ur GF17 

GF2: Tvåmannalag ur GF15 

KF1: Tvåmannalag ur KF17 

KF2: Tvåmannalag ur KF15 

 

Lagen består av två föranmälda skyttar från samma skola och skjutklass. En reserv får 

föranmälas. Skolan äger rätt att ställa upp med obegränsat antal lag. Elev vid skyttegymnasium 

får inte delta i lagtävling. 

 

Banskjutning korthåll 

Korthåll liggande med stöd för klass KL15 och utan stöd för KL17 

 

Grundomgång 

Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, därefter 20 skott liggande under en tid av 

16 minuter. Efter provskotten får endast rätt antal tävlingsskott finnas tillgängliga för skytten. 



Final Banskjutning Korthåll (en per klass) 

Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass, samt skyttar med 

samma poäng som 20:e skytt, dock max 30 st. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens 

Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. Obegränsat antal provskott under en tid av 6 minuter, 

därefter 5 skott liggande under en tid av 4 minuter, följt av 5 enkelskott liggande under en tid 

av 30 sekunder per skott. Ledarhjälp är endast tillåten under provskott. 

 

Banskjutning gevär 6,5 

Gevär 6,5 (300m) liggande med stöd för klass GL15 och utan stöd för klass GL17. 

 

Grundomgång 

5 provskott under en tid av 3 minuter, därefter 4 femskottserier under en tid av 2,5 minuter per 

serie. 

 

Final Banskjutning gevär 6,5 (en final per klass) 

Till final går de 20 bästa skyttarna från grundomgången i respektive klass. Särskiljning sker 

enligt Gevärssektionen Regelbok Nationellt Skytte 2011/2012. 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. Ledarhjälp är endast tillåten under provskott. 

 

Skjutordning för finaler Banskjutning korthåll och gevär 6,5 

Korthåll KL15 skjuter finalen samtidigt som Gevär 6,5 GL17 och Korthåll KL17 skjuter 

finalen samtidigt som Gevär 6,5 GL15. 

 

Fältskytte gevär 6,5 

Fältskytte för klass GF15 (stöd får användas) och GF17. 

Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex skjutstationer. Skjutställningen är liggande på 

samtliga stationer. Mål och avstånd är kända (tillkännages i samband med starttider) samt på 

hemsidan. Sex skott per station. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt 

Skytte 2011/2012. Ledarhjälp är tillåten 1 minut vid haltpålen (målet synligt). Ledare får inte 

följa med till skjutplatsen. 

 

Fältskytte korthåll 

Fältskytte för klass KF15 (stöd får användas) och KF17. 

Tävlingen omfattar inskjutningsstation samt sex skjutstationer. Skjutställningen är liggande på 

samtliga stationer. Sex skott per station. Skjutavstånden kommer inte att vara längre än de i 

regelboken angivna maximala avstånden. Särskiljning sker enligt Gevärssektionens Regelbok 

Nationellt Skytte 2011/2012. Ledare får stanna vid en första haltpåle. Skyttarna fortsätter fram 

till en andra haltpåle, där de blir informerade om mål och ungefärligt avstånd till målet (t.ex. 

figur C7 mellan 45 och 60m). Skyttarna ges tid att justera sikten. 


