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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, som i år firar 185 år som skytteförening, har fått i 

uppdrag av Svenska Skyttesportförbundet att arrangera SM-Veckan i gevärsskytte 25-31/7 

2016. 

På Wendesbanan, som är tävlingscentrum för tävlingarna, har det avgjorts många stora 

tävlingar under banans 30-åriga historia så som SM, Skol-SM, JSM och Allmänt riksskytte. 

Under 2009 byggdes skjutbanan ut till 30 ställ på 50m vilket är en förutsättning för att 

arrangera tävlingar av denna storlek. I år har även arrangörerna renoverat skyttepaviljongen 

för att så många som möjligt av deltagarna skall kunna trivas mellan skjutningarna under de 

intensiva tävlingsdagarna där vi skall kora 23 st individuella mästare och 20 lagmästare. 

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 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!  

När tävlingarna avgörs hoppas vi alla på riktigt fint sommarväder och då hoppas vi att ni åker 

ner till de fina stränderna vid Åhus och Yngsjö för ett svalkande dopp mellan skjutningarna 

eller att ni bara strosar i hamnen i Åhus och njuter av en iskall glass. För GLASS, det är gott på 

sommaren! 

Lycka till med skyttet! 

 

Pierre Månsson                      Per Klemmedsson 

Vice ordförande i kommunstyrelsen                    Ordförande i Christianstads Skyttesällskap 



Tä vlingsorgänisätion 

Tävlingsledare Per Klemmedsson, 0725-54 34 89, per@klemmedsson.se 
 
Tävlingskassör Pernilla Persson, 0709-846210, pernilla.roland@telia.com 
 
Grenledare Korthåll Fredrik Nilsson, 0709-660671, skytt87@hotmail.com 
 
Grenledare Kh-Fält Thomas Persson, 0706-347097, thomas.persson@skyttesport.net 
 
Grenledare SM 50m Per Klemmedsson, 0725-54 34 89, per@klemmedsson.se 
 
Grenledare JSM 50m Johanna Klemmedsson, 0727-178398, johannajojo95@hotmail.com 
 
Grenledare SM 300m Bengt Nilsson, 0709-684335, bengt.nlokarod@gmail.com  
 

Allmänna frågor:  sm2016@skyttesport.net  

 
Tä vlingärnäs omfättning 

Tävlingarna hålls på Wendesbanan, Norra Åsum, ca 5 km utanför Kristianstad, här genomförs 

samtliga grenar enligt följande: 

Måndag 25/7 SM Nationellt Korthåll Ställningar 

Tisdag 26/7 SM/RM Nationellt Korthåll Liggande  

Onsdag 27/7 SM/RM Nationellt Korthåll Fält och SM Damer 50m 3x20 

Torsdag 28/7 SM Dam/Herr 50m 60 skott liggande 

Fredag 29/7 SM Herr 50m 3x40 

Lördag 30/7 JSM Damjunior 50m 3x20 och JSM Herrjunior 50m 3x40 

 SM Dam/Herr 300m 60 skott liggande och SM Herr 300m 3x20 STD 

Söndag 31/7 JSM Damjunior/Herrjunior 50m 60 skott liggande 

 SM Dam 300m 3x20 och SM Herr 300m 3x40  
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Å ldersgrä nser 

SM är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år. SM för veteraner nationellt 

skytte är öppet för skyttar som under året fyller minst 55 år. 

JSM sportskytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 20 år. 

RM nationellt skytte är öppet för tävlande som under året fyller minst 13 år och högst 16 år i 

korthåll liggande, minst 13 år och högst 20 år i korthåll fält (för klass 15 och 17) samt minst 

55 år för klass korthåll fält liggande.  

Åktivitetskort 

Det är obligatoriskt med aktivitetskort för deltagare som är födda 2001 och tidigare. 

Aktivitetskortnummer anges i anmälan.  

Ånmä län 

Anmälan görs föreningsvis för individuellt tävlande och föreningslagstävling online på: 
live.skyttesport.net senast 2016-07-01. Anmälan kommer att öppnas 2016-05-16. 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 2016 
fyller 15 år eller mer i anmälan.  

Anmälan av förbundslag sker via e-post till sm2016@skyttesport.net senast 2016-07-15. Listor 
med deltagare läggs ut kontinuerligt på tävlingens hemsida. 

Vissa enstaka dagar är det möjligt att anmäla sig i två olika tävlingar. Som arrangör 
garanterar vi inte att det är möjligt att genomföra och i de fall kommer vi att kontakta 
skyttarna så att de får välja gren de vill genomföra.  

Vissa tävlingar kommer att ha ett begränsat antal platser på grund av bankapacitet. I de fall 
antalet anmälda skyttar överstiger maxkapaciteten så kommer vissa skyttar plockas bort från 
tävlingen enligt i första hand Sverigerankingen i respektive gren och i andra hand enligt tiden 
för anmälan.   

  

mailto:thomas.persson@skyttesport.net


Ånmä lningsävgifter 

Individuellt 250 kr/start 

Efteranmälan + 100 kr/start 

Föreningslag 250 kr/start 

Förbundslag 250 kr/start 

Anmälningsavgifter sätts in på Christianstads Skyttesällskaps Bg-konto 823-5178 i samband 

med anmälan. Märk SM2016 och föreningsnamn/distriktsnamn. Har ni ej betalt 

anmälningsavgift före tävlingens start så får ni ej delta i tävlingen. 

 

Skjutlägslistor 

Skjutlagslistor kommer att publiceras på hemsidan 2016-07-10. 

 

Väpen- och utrustningskontroll 

Vapen- och utrustningskontroll är obligatorisk. För vapen som både deltar i nationella SM 

och sportskytte SM skall vapnet kontrolleras 2 gånger. Utrustningskontroll sker endast inför 

sportskyttegrenarna.  Tider för kontroll: 

Söndag 24/7 17:00-20:00  

Övriga dagar En timme före första upprop/start – fram till sista upprop/start 

Stickprov av vapen kommer att genomföras efter varje skjutlag. Samtliga finalskyttar i de 

nationella grenarna 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://www3.idrottonline.se/ChristianstadsSks-Skyttesport/Tavlingar/SM-Veckan2016/ 

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

Facebook: www.facebook.com/SMVeckanSkytte2016/ 

Instagram: Skicka in bilder före, under och efter tävlingen på #SMSKYTTE2016  

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:  
 
Måndag 25/7: Köttbullar med potatismos & lingon. Sallad, bröd och dricka. 
Tisdag 26/7: Helstekt kotlett med sås & kokt potatis. Sallad, bröd och dricka. 
Onsdag 27/7: Kyckling mangochutney med ris. Sallad, bröd och dricka. 
Torsdag 28/7: Köttfärslimpa med sås & kokt potatis. Sallad, bröd och dricka. 
Fredag 29/7: Inget erbjudande denna dag. Köp burgare och korv i kiosken. 
Lördag 30/7: Pytt i Panna. Sallad, bröd och dricka. 
Söndag 31/7: Köttbullar med potatismos & lingon. 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 och glass 
kommer att finns på skjutbanan under alla tävlingsdagarna. Vi tar emot kontanter och 
betalning via Swish. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Boende och Turism 

Beträffande boende och turism rekommenderar vi att ni kontaktar:  

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

touristinfo@kristianstad.se  

 
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. 
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Tä vlingsprogräm Nätionellt skytte 

Allmänt 

De nationella tävlingarna genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok Nationellt Skytte, utgåva från 

2016. 

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Ställning  

Mästerskap Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år) 
 
Skjutprogram Provskott   Tävling 
Grundomgång Fritt antal  10 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  5 skott stående 
    5 skott knästående 
    Tid: 25 minuter 
 
Final Provskott  Tävling 
 Fritt antal  5 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  5 skott knä  
    Tid: 11 minuter 
 
    1x5 skott stående 
    Tid: 1 minuter per skott 
  

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika 

resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen och maximalt 

det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (30 banor). 

Lagtävlingar SM Föreningslag. 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen och Veteran. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 SM Förbundslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen och 
Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 SM Förbundslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. 
Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 OBS! Skytt kan endast vara med i ett förbundslag. 
 

Svenskt Mästerskap Nationellt Korthåll Liggande 

Mästerskap Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år) 
Riksmästerskap KL15 (13-16 år) 
 
Skjutprogram Provskott   Tävling 
Grundomgång Fritt antal  20 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  Tid: 16 minuter 
     
Final Provskott  Tävling 
 Fritt antal  10 skott liggande 
 Tid: 6 minuter  Tid: 8 minuter 
 



    1x5 skott liggande 
    Tid: 30 sekunder per skott 
  

Klass KL15 får skjuta med stöd. Ingen final i mästerskapet för denna klass. 

Till respektive final i Svenska Mästerskap går de 20 bästa skyttarna och lika 

resultat dock maximalt 50 % av deltagande skyttar i klassen och maximalt 

det antal skyttar som bankapaciteten tillåter (30 banor). 

Lagtävlingar SM Föreningslag: 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen och Veteran. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 SM Förbundslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen och 
Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 SM Förbundslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. 
Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 OBS! Skytt kan endast vara med i ett förbundslag. 
 
 

Svenskt Mästerskap Korthåll Fält  

Mästerskap Öppen klass (från 13 år) och Veteran (från 55 år) 
Riksmästerskap KF15 (13-16 år), KF17 (17-20 år), Veteran Liggande (från 55 år) 
 

Omfattning 7 stationer med 6 tävlingsskott på varje, 42 tävlingsskott totalt. Ett av målen 

är knä. Samtliga RM-klasser skjuter liggande. Okända avstånd och 

varierande skjuttider som föregås av ett inskjutningsmål, C6-figur, på 50m 

som skjuts 3+3 skott.  Klass KF15 får använda medhavt stöd. Särskiljning 

sker med hjälp av innerträff. 

 

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

rundan bjuder arrangören på fika. 

Lagtävlingar SM Föreningslag. 2 st föranmälda skyttar från klass Öppen och Veteran. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 SM Förbundslag Senior: 5 st föranmälda skyttar från klass Öppen och 
Veteran. Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 SM Förbundslag Veteran: 3 st föranmälda skyttar från klass Veteran. 
Samtliga resultat räknas. Distrikt får endast anmäla ett lag. 

 OBS! Skytt kan endast vara med i ett förbundslag 
 

  



Tä vlingsprogräm Sportskytte 50m 

Allmänt 

Sportskyttetävlingarna genomförs enligt ISSF:s reglemente. 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 60 skott liggande 

Mästerskap SM Dam, SM Herr, JSM Damjunior och JSM Herrjunior 
 
Skjutprogram Förberedelse och Prov  Tävling 
Grundomgång Tid: 15 minuter  60 skott liggande 
    Tid: 50 minuter 
     
Final Förberedelse och Prov Tävling 
 Tid: 8 minuter  2x3 skott liggande 
    Tid: 1 minut och 40 sekunder per serie 
     
    14 skott liggande 
    Tid: 30 sekunder per skott 
    Utslagning av 1 skytt efter vartannat skott 

 
Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 
provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med decimalräkning av 
resultatet. 

 

 8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng.  

Lagtävlingar SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda 
resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 SM Föreningslag Dam. 2 st föranmälda skyttar från klass Dam. Båda 
resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 JSM Föreningslag Herrjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Herrjunior. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 JSM Föreningslag Damjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Damjunior. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 3x20 

Mästerskap SM Dam, JSM Damjunior 
 
Skjutprogram Förberedelse och Prov  Tävling 
Grundomgång Tid: 15 minuter  20 skott knästående 
    20 skott liggande 
    20 skott stående 
    Tid: 1 timme och 45 minuter 
     
Final Förberedelse och Prov Tävling 
 Tid: 5 minuter  3x5 skott knästående 
    Tid: 3 minuter och 20 sekunder per serie 



       
 Ställningsbyte + Prov 3x5 skott liggande 
 Tid: 7 minuter  Tid: 2 minuter och 30 sekunder per serie
  
  
 Ställningsbyte + Prov 2x5 skott stående 
 Tid: 9 minuter  Tid: 4 minuter och 10 sekunder per serie 
    Utslagning av 2 st skyttar 
    5 skott stående 
    Tid: 50 sekunder per skott 
    Utslagning av 1 skytt efter varje skott 

 
Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 
provskottstiden. Tävlingen genomförs med heltalsräkning i grundomgången 
och decimalräkning av resultatet i finalen. 
 

 8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng.  

Lagtävlingar  SM Föreningslag Dam. 2 st föranmälda skyttar från klass Dam. Båda 
resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 JSM Föreningslag Damjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Damjunior. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Juniormästerskap, 50m 3x40 

Mästerskap SM Herr, JSM Herrjunior 
 
Skjutprogram Förberedelse och Prov  Tävling 
Grundomgång Tid: 15 minuter  40 skott knästående 
    40 skott liggande 
    40 skott stående 
    Tid: 2 timmar och 45 minuter 
     
Final Förberedelse och Prov Tävling 
 Tid: 5 minuter  3x5 skott knästående 
    Tid: 3 minuter och 20 sekunder per serie 
       
 Ställningsbyte + Prov 3x5 skott liggande 
 Tid: 7 minuter  Tid: 2 minuter och 30 sekunder per serie
  
 Ställningsbyte + Prov 2x5 skott stående 
 Tid: 9 minuter  Tid: 4 minuter och 10 sekunder per serie 
    Utslagning av 2 st skyttar 
    5 skott stående 
    Tid: 50 sekunder per skott 
    Utslagning av 1 skytt efter varje skott 

 
Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 
provskottstiden. Tävlingen genomförs med heltalsräkning i grundomgången 
och decimalräkning av resultatet i finalen. 
 



 8 st skyttar till final. I finalen börjar alla skyttar på 0 poäng.  

Lagtävlingar  SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda 
resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 JSM Föreningslag Herrjunior. 2 st föranmälda skyttar från klass Herrjunior. 
Båda resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

 

 

  



Tä vlingsprogräm Sportskytte 300m 

Svenskt Mästerskap, 300m 60 skott liggande 

Mästerskap SM Dam, SM Herr 
 
Skjutprogram Förberedelse och Prov  Tävling 
Grundomgång Tid: 15 minuter  60 skott liggande 
    Tid: 60 minuter 
     

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 
provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med heltalsräkning.
   

Lagtävlingar SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda 
resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

   

Svenskt Mästerskap, 300m 3x20 och 3x20 Standard 

Mästerskap SM Dam (3x20), SM Herr (3x20 Standard) 
 
Skjutprogram Förberedelse och Prov  Tävling 
Grundomgång Tid: 15 minuter  20 skott knästående 
    20 skott liggande 
    20 skott stående 
    Tid: 2 timmar 
     

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 
provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med heltalsräkning.
   

Lagtävlingar SM Föreningslag Herr STD. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr STD. Båda 
resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

  
Svenskt Mästerskap, 300m 3x40 

Mästerskap SM Herr  
 
Skjutprogram Förberedelse och Prov  Tävling 
Grundomgång Tid: 15 minuter  40 skott knästående 
    40 skott liggande 
    40 skott stående 
    Tid: 3 timmar 
     

Skyttarna har tillträde till banan 15 minuter före start av förberedelse- och 
provskottstiden. Hela tävlingen genomförs med heltalsräkning.
   

Lagtävlingar SM Föreningslag Herr. 2 st föranmälda skyttar från klass Herr. Båda 
resultaten räknas. Förening får anmäla fritt antal lag. 

  

  



Medäljer och hederpriser 

Individuella tävlingar Nationellt SM 
Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 samt arrangörens hederspriser. Medaljer till placering 
1-10. 
 
Individuella tävlingar Nationellt RM 
Tävling om SvSF:s RM-plaketter samt arrangörens hederspriser. Plaketter till placering 1-3.  
 
Individuella tävlingar Sportskytte SM/JSM 
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Medaljer till placering 1-3. 
 
Lagtävlingar Nationella SM 
Tävling om SvSF:S SM-medalj m/1897 samt arrangörens hederspriser. Individuella medaljer i 
förbundslagstävlingar. Lag- och individuella medaljer i föreningslagstävlingarna. Medaljer till 
placering 1-3. 
 
Lagtävlingar Sportskytte SM/JSM 
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Lag- och individuella medaljer i 
föreningslagstävlingarna. Medaljer till placering 1-3. 
 

Prisutdelning 

Prisutdelning kommer att ske på Wendesbanan varje dag direkt efter genomförda tävlingar. 

Tider för prisutdelning kommer att anslås på Wendesbanan.  

 

 

 

 

 

 

 


