
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#JSMSKYTTE2014 



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 Christianstads Skyttesällskap har fått i uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet att 

arrangera JSM/RM i gevärsskytte 12-14/9 2014. 

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 en bra värd för besökare som kommer hit. 

Kristianstad bjuder på smak och upplevelser för alla sinnen. 

Kristianstad har en lång historia och i år fyller Kristianstad 400 år. Staden Kristianstad 

grundades av Christian IV 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... 

Kristianstad har sedan grundandet 1614 varit en handelsstad. Idag lockar våra gågator 

konsumenter från ett stort omland. Handelsstaden Kristianstad är också känd för dess 

många fristående butiker som kompletterar kedjebutikerna. 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. 

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!  

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 

 

 



Tävla med oss på JSM! 

Tja! 

I mitten av september är det JSM/RM i Kristianstad. Vi ungdomar i Christianstads 

Skyttesällskap ser verkligen fram emot tävlingen. Vi är många som är debutanter på JSM och 

vi har hört så mycket roligt och skoj om dessa tävlingar. Tänk bara att få träffa alla er andra 

som också kommer hit… 

…för det gör ni väl? Det tycker vi att ni ska. Vår förening jobbar verkligen hårt och intensivt 

just nu för att göra så bra tävlingar som möjligt där skyttarna skall trivas. Vi ”ungdomar” är 

också med på ett hörn i planeringen. Vi har bl.a. fått ge tips och idéer om hur en bra 

ungdomstävling skall vara och målsättningen är just att det skall vara UNGDOMARNAS 

TÄVLING 2014!  

Vi förbereder oss för tävlingarna så mycket vi bara kan. Vi är som sagt många debutanter och 

för att klara av det skytte som krävs under JSM har vi påbörjat ett träningsprojekt i 

föreningen som vi kallar ”Upp och Stå” med målsättningen att skjuta stående i luftgevär och 

liggande utan stöd i korthåll och gevär (se bilden från vår träning på påsklovet). Där är det 

våra äldre juniorer som lär oss yngre mer om skyttets ädla konst och hemligheter.  

Hur går det med era förberedelser? Hoppas det går bra. Dela gärna med er av era 

förberedelser på Instagram: #JSMSKYTTE2014 

Lycka till med träningen. Vi ses i höst! 

Thea Viktor  Maja Riccy 

 

 

 

 

 

 

Elias       Johanna       Oscar 

// Macke, Johanna, Anton, Oscar, André, Nils, Riccy, Thea, Elias, Viktor och Maja 

 



Tä vlingsorgänisätion 

Tävlingsledare Mikael Nilsson 0706-64 55 89 
 micke.nilsson@utb.kristianstad.se 
 
Tävlingssekreterare Per Klemmedsson 0725-54 34 89 
 per@klemmedsson.se 

 
Tävlingskassör Pernilla Persson 0733-582525 
 pernilla.roland@telia.com 
 
Grenledare Korthåll Fredrik Nilsson 0709-660671 
 skytt87@hotmail.com 

 
Grenledare Gevär Bengt Nilsson 0709-684335 
 bengt.nlokarod@gmail.com  
 
Grenledare Kh-Fält Thomas Persson 0706-347097 
 thomas.persson@skyttesport.net 
 
Servering och Kiosk Gry Skaug Persson 0705-140265
 stuga.1.2.3.4@gmail.com   

 

Tä vlingärnäs omfättning 

Tävlingarna hålls på Wendesbanan, Norra Åsum, ca 5 km utanför 

Kristianstad, här genomförs samtliga grenar enligt följande: 

Fredag 12/9 Sportskytte 3x10 300m och Korthåll Fält 

Lördag 13/9 Gevär Liggande och Korthåll Liggande 

Söndag 14/9 Gevär Ställningar och Korthåll Ställningar 

Korthållstävlingen avgörs på elektroniska tavlor av märket Mega-Link 

och gevärstävlingen avgörs på elektroniska tavlor av märket Sius-

Ascor. 
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Å ldersgrä nser 

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.  

Åktivitetskort 

Det är obligatoriskt med aktivitetskort för deltagare som är födda 

1999 och tidigare. Aktivitetskortnummer anges i anmälan.  

Ånmä län 

Anmälan görs föreningsvis för individuellt tävlande och 
föreningslagstävling online på: live.skyttesport.net senast 2014-08-25. 
Anmälan kommer att öppnas 2014-06-01. Vid problem vid anmälan, 
kontakta Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net, 0706-
347097. Efteranmälan tillåten mot höjd avgift i mån av plats. 

Ange födelseår, klass, mästerskapsklass och aktivitetskortsnummer 
för den som under 2014 fyller 15 år eller mer i anmälan.  

Anmälan av förbundslag sker via e-post till per@klemmedsson.se 
senast 2014-09-01. Listor med deltagare läggs ut kontinuerligt på 
tävlingen hemsida. 

Ånmä lningsävgifter 

Individuellt 150 kr/start 

Föreningslag 200 kr/start 

Förbundslag 200 kr/start 

Anmälningsavgifter sätts in på Christianstads Skyttesällskaps Bg-

konto 823-5178 i samband med anmälan. Märk JSM2014 och 

föreningsnamn. Har ni ej betalt anmälningsavgift före tävlingen start 

så får ni ej delta i tävlingen. 

 

mailto:thomas.persson@skyttesport.net
mailto:per@klemmedsson.se


Skjutlägslistor 

 Skjutlagslistor kommer att publiceras på hemsidan 2014-09-03. 

 

Väpenkontroll 

Vapenkontrollen är obligatorisk. Tider för vapenkontroll: 

Fredag  10:00 – fram till sista upprop 

Lördag/söndag 08:00 – fram till sista upprop 

Stickprov av vapen kommer att genomföras efter varje skjutlag. 

Samtliga finalskyttar skall genomgå en extra vapenkontroll före 

genomförd final och samtliga medaljörer skall genomgå 

vapenkontroll efter finalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modernt 

Hemsida: Här kommer ni att få information, se bilder och nyheter 

från tävlingarna. Länk:  http://jsm2014.skyttesport.net/ 

 Livevisning: live.skyttesport.net. Livevisning från alla tävlingar 

 Facebook: www.facebook.com/jsmskytte2014 

Instgram: Skicka in bilder före, under och efter tävlingen på 

#JSMSKYTTE2014  

Servering och mä ltider 

Lunch kan förbeställas i samband med anmälan till en kostnad av 80 
kr per portion. Den serveras vid tävlingscentrum Wendesbanan 
under tävlingsdagarna mellan 11:00-14:00. Menyn är:  
 
Fredag:  Köttbullar med potatismos. Sallad, bröd och dricka. 
Lördag:  Kyckling och ris med mangochutney. Sallad, bröd och dricka. 
Söndag: Köttfärslimpa med potatis och gräddsås. Sallad, bröd och 
dricka. 
 
Maten kommer från restaurang Rökeriet, mellan Åhus och Yngsjö. 
www.rokeriet.se 
 
Meddela eventuellt behov av specialkost i samband med anmälan. Vi 
kommer att kontakta er med specialkost för att höra om era speciella 
behov. 

 
Servering med smörgåsar, korv, hamburgare, varma och kalla 
drycker, godis, chips etc. kommer att finns på skjutbanan under alla 
tävlingsdagarna. Vi tar endast kontanter.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jsm2014.skyttesport.net/


Sysselsä ttning 

Under tävlingsdagarna kommer skyttar, ledare och publik att 

erbjudas alternativ sysselsättning för att göra er vistelse i Kristianstad 

så bra som möjlig. 

Tipsrunda, en ny runda varje dag. 

Ett aktivitetstorg där det finns möjlighet att låna spel, t.ex. kortlekar, 

kubb, fotbollar etc. 

Samtliga skyttar kommer att få gratis inträde till Tivolibadet i 

Kristianstad vid valfritt tillfälle under tävlingshelgen.  Ta med 

badkläder!  

Boende 

Beträffande boende rekommenderar vi att ni kontaktar:  

Turistbyrån Kristianstad: www.kristianstad.se/turism 

044-13 53 35  

Rekommenderade boende: 

STF ÅHUS - Vandrarhem och Bed & Breakfast i hamnen i Åhus 

0706-757710, info@cigarrkungenshus.se,  www.cigarrkungenshus.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kristianstad.se/turism
http://webmail.microbus.se/Mondo/lang/sys/Forms/MAI/msgbody.aspx?ID=812BFCFAC4E543BABCF63399BF3E0F40.MAI&Folder=%2FInbox&TS=1401427850856


Vä gbeskrivning 

Tävlingscentrat Wendesbanan ligger på gamla A3-området i Norra Åsum, 5 

km söder om Kristianstad. 

Besöksadress: Gyllenstiernas väg 150-25. 

GPS  RT 90   X: 6206868, Y: 1395209 

Vägbeskrivning  från Hässleholm: Kör väg 21 och E22. I Kristianstad på E22 

vid avfart 38, sväng av mot Norra Åsum.  I Norra Åsum sväng av höger mot 

Gärds Köpinge. Efter ca 1 km skyltat Skjutbana in till höger. 

 

 

 

 



 

 



Tä vlingsprogräm 

 Allmänt 

JSM och RM-tävlingarna genomförs enligt regelboken nationellt skytte.  

 

 JSM Sportskytte Gevär 3x10 

Tävlingen omfattar 3x10 skott, 10 i vardera ställning i ordningen 

Knästående – Liggande – Stående. Skjutningen genomförs på 300 

meter och skjuttiden är 1 timme och 15 minuter. En kombinerad 

förberedelse- och provskottstid om 15 minuter före start. Fritt antal 

provskott vid ställningsbyte.  

 JSM Sportskytte Gevär 3x10 genomförs med följande tillägg i regelverket: 

1) Internationella (höga) ställningen i knä 

2) Standardgevär  < 8mm enligt ISSF-regler får användas 

  

 JSM/RM Korthåll Fält 

7 stationer med 6 tävlingsskott på varje, 42 tävlingsskott totalt. Okända 

avstånd och varierande skjuttider som föregås av ett inskjutningsmål  på 

50m som skjuts 3+3 skott. Minst 1 knämål. 

Fältskyttestigen är en runda på ca 3 km i slät skånsk terräng. Vid mitten av 

rundan bjuder arrangören på fika. 

 

JSM Gevär Liggande 300m 

Provskott Tävling 

Grundomgång 5 st   4x5 liggande 
 Tid: 3 min Tid: 1,5 min/serie 
 

Final 3 st   2x5 liggande 
 Tid: 2 min Tid: 1,5 min/serie 
     

    1x5 liggande skott för skott
    Tid: 30s per skott 

 
Till JSM-final går 20 st skyttar. Till RM-final går 10 st skyttar. 
 



JSM Korthåll Liggande  

 Provskott Tävling 

Grundomgång Fritt antal  20 skott liggande 
  Tid: 6 min Tid: 16 min 
 

 Final Fritt antal  10 skott liggande 
  Tid: 6 min Tid: 8 min 
 

    1x5 liggande skott för skott

    Tid: 30s per skott 

Till JSM-final går 20 st skyttar och lika, max 30. Till RM-final går 10 st 

skyttar och lika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JSM Gevär Ställningar 300m 

 Provskott Tävling 

Grundomgång 5 st   2x5 liggande 
  Tid: 3 min Tid: 1,5 min/serie 
    1x5 knä 
    Tid: 3 min 
    1x5 stå 
    Tid: 5 min 

 

Final 3 st   1x5 ligg 
  Tid: 2 min Tid: 1,5 min 
    1x5 knä 
    Tid: 3 min 
    1x5 stå skott för skott 
    Tid: 1 min/skott 
 

Till JSM-final går 20 st skyttar. Till RM-final går 10 st skyttar. 

 

JSM Korthåll Ställningar 

 Provskott Tävling 

Grundomgång Fritt antal  10 skott ligg 
  Tid: 6 min 5 skott stå 
    5 skott knä   
    Tid: 25  min 
 

Final Fritt antal  5 skott ligg 
  Tid: 6 min 5 skott knä 
    Tid: 11 min 
 

    1x5 stå skott för skott

    Tid: 1 min per skott 

Till JSM-final går 20 st skyttar och lika max 30. Till RM-final går 10 st 

skyttar och lika. 

 

 



Supermä stärtitlen 

I tävlingen ingår JSM Gevär 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. 

Medäljer, hederpris och lägtä vlingär 

Individuella tävlingar Nationellt 
Tävling om RF:s medaljer (JSM) och SvSF RM-medaljer (RM) samt 
arrangörens hederspriser. 
 
JSM Sportskytte 3x10 
Tävling om RF:s plaketter och arrangörens hederspriser. Inga 
lagtävlingar. 
 
JSM förbundslag 
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Föranmält 
femmannalag, ett lag per förbund får anmälas. Resultat för de 3 bästa 
i grundomgången räknas som lagresultat. RM-skytt får inte ingå i 
laget. 

 
JSM föreningslag 
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Föranmält 
tvåmannalag, förening får anmäla flera lag men skytt kan endast ingå 
i ett lag. Resultat från grundomgången räknas som lagresultat. RM-
skytt får inte ingå i laget. 
 
 

Prisutdelning 

Prisutdelning kommer att ske på Wendesbanan varje dag direkt efter 

genomförda tävlingar. Tider för prisutdelning kommer att anslås på 

Wendesbanan.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


