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INBJUDER härmed  

skyttar och skytteföreningar från Skånes, Blekinges, 

Hallands och Smålands skyttesportdistrikt till 
 

SYDSVENSKA MÄSTERSKAPEN 2019 
 

Lördagen den 6/7 
Korthåll Fält, Korthåll Liggande och Korthåll Ställning 

 

Söndagen den 7/7 
Gevär Liggande och Gevär Ställning 

PÅ WENDESBANAN, KRISTIANSTAD 
 

 



 

Tävlingarnas omfattning 

Generellt Tävlingarna skjuts med skjutprogram och klassindelning enligt 

skytteregelboken och enligt bestämda regelverk för SSM: 

 https://www.skyttesport.se/borjaskjuta/Hittadittdistrikt/smalandsskyt

tesportforbund/RegionSyd/tavlingsbestammelser/ 

 

Korthållstävlingen avgörs på elektroniska tavlor av märket Mega-

Link och gevärstävlingen avgörs på elektroniska tavlor av märket 

Sius-Ascor. 

 

Antal deltagare i finalerna är 10 st skyttar per mästerskap. Vid lika 

resultat, plats 10 och nedåt, kan det ev. bli fler finalskyttar om det 

finns bankapacitet. Detta anslås tävlingsdagen. 

 

Lördag 6/7 

Tävling A  Korthåll Fält 

Omfattning 36 skott. Tävling på 6 stationer med okända avstånd. 1 

inskjutningsmål på känt avstånd 

Mästerskap  A) Liggande med stöd för klasserna KF13 och 15 

  B) Liggande utan stöd för klasserna KF 17, 1, 2, 65, 70 och 75 

  C) Ställningar för klasserna KF3, 4, Elit och 55 

Kikarklass Kikarklass kan delta i tävlingen men ej i mästerskapen eller lagtävlingar 

Distriktslag  5 bästa skyttarna per distrikt oavsett klass 

Föreningslag  3 bästa skyttarna per förening oavsett klass 

Övrigt  1 mål knästående för klasserna KF3, 4, Elit och 55 

 

Tävling B  Korthåll Bana Liggande 

Omfattning Grundomgång 20 skott liggande med stöd för skyttar i klass KL13 

och 15 samt 20 skott liggande utan stöd för övriga klasser. 

Mästerskap  Finaler 15 skott med mästerskap i följande klasser: 

A) Ungdom. Liggande med stöd för klasserna KL13 och 15 

B) Junior. Liggande utan stöd för klasserna KL 17 och upp till skytt 

som under året högst fyller 20 år 

  C) Veteran. Skytt oavsett klass under året fyller lägst 55 år 

D) Senior. Skyttar oavsett klass mellan 21-54 år 

Kikarklass Kikarklass kan delta i tävlingen men ej i mästerskapen eller lagtävlingar 

Motionsklass  Motionsklass – liggande med stöd. Ej mästerskap eller lag 

Distriktslag  5 bästa skyttarna i grundomgången per distrikt oavsett klass. 

Föreningslag 3 bästa skyttarna i grundomgången per förening oavsett klass. 

 

Tävling C  Korthåll Bana Ställningar 

Omfattning Grundomgång 20 skott ställning och 15 skott final enligt följande: 

10L + 5S + 5K för klass Junior och Senior. 5L+5K+5S i final 

10L + 10K för klass Veteran. 10L + 5K i final   

Mästerskap  Finaler med mästerskap i följande klasser: 

A) Junior. Skyttar oavsett klass som under året fyller högst 20 år 

  B) Veteran. Skytt oavsett klass som under året fyller lägst 55 år 

C) Senior. Skyttar oavsett klass mellan 21-54 år 

Distriktslag  5 bästa skyttarna i grundomgången per distrikt oavsett klass. 

https://www.skyttesport.se/borjaskjuta/Hittadittdistrikt/smalandsskyttesportforbund/RegionSyd/tavlingsbestammelser/
https://www.skyttesport.se/borjaskjuta/Hittadittdistrikt/smalandsskyttesportforbund/RegionSyd/tavlingsbestammelser/


Föreningslag 3 bästa skyttarna i grundomgången per förening oavsett klass. 

   

 

Söndag 7/7 

Tävling D  Gevär Bana Liggande 

Omfattning Grundomgång 15 skott +10 skott i enkelserie liggande enligt det 

traditionella programmet. GL13-15 får skjuta med stöd. 

Mästerskap Finaler 10 skott enligt traditionella programmet: 

A) Junior. Skyttar oavsett klass som under året högst fyller 20 år 

  B) Veteran. Skytt oavsett klass som under året fyller lägst 55 år 

C) Senior. Skyttar oavsett klass mellan 21-54 år 

Kikarklass Kikarklass kan delta i tävlingen men ej i mästerskapen eller lagtävlingar 

Distriktslag  5 bästa skyttarna i grundomgången per distrikt oavsett klass 

Föreningslag  3 bästa skyttarna i grundomgången per förening oavsett klass 

 

Tävling E  Gevär Bana Ställningar 

Omfattning Grundomgång 15 skott + 10 skott enkelserien enligt 

ställningsprogrammet i det traditionella skjutprogrammet 

 10L + 5St och 5L+5St för Senior av Veteran. 5K + 5S i final 

 10L +5K och 5L+5K för Veteran. 5L+ 5K i final. 

Mästerskap  Finaler 10 skott enligt det traditionella skjutprogrammet: 

A) Junior. Skyttar oavsett klass som under året fyller högst 20 år 

  B) Veteran. Skytt oavsett klass som under året fyller lägst 55 år 

C) Senior. Skyttar oavsett klass mellan 21-54 år 

Distriktslag  5 bästa skyttarna i grundomgången per distrikt oavsett klass 

Föreningslag  3 bästa skyttarna i grundomgången per förening oavsett klass 

Övrigt  Skyttar ur klass G13-G2 tävlar i gemensam klass ”GÖvriga” 

 

Tävlingsplats Wendesbanan, Norra Åsum, söder om Kristianstad 

  https://idrottonline.se/ChristianstadsSks-Skyttesport/Karta 

  OBS! Endast infart till skjutbanan på skyltad väg! 

 

Anmälan 

Anmälan görs föreningsvis endast online på: live.skyttesport.net 

 

Ange födelseår, klass, mästerskapsklass och aktivitetskortsnummer för den som under 2019 fyller 

15 år eller mer i anmälan. Anmälan skall göras föreningsvis och vara Christianstads 

Skyttesällskap tillhanda senast 17/6 2019 

 

Skjuttider skickas via mail till kontaktperson för varje förening samt anges på Ind-Ta senast 

23/6. 

 

Avgifter 

Klass 13-17   100:-  per start 

Övriga klasser   150:-  per start 

Distriktslag   150:-  per lag 

Föreningslag    100:-  per lag  

Efteranmälan + 50:- 

 

https://idrottonline.se/ChristianstadsSks-Skyttesport/Karta
http://www.skolsm2011.skyttesport.net/


Avgifter sätts in föreningsvis på Christianstads Skyttesällskaps Bankgiro 823-5178 senast 17/6 

2019. Märk med SSM och förening. För deltagande krävs att avgifterna är betalda i rätt tid! 

 

Frågor 

Tävlingsledare Per Klemmedsson, per@klemmedsson.se, 0725-543489 

Anmälan Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net, 0706-347097 

 

Priser 

Hederspriser i respektive klass och lagtävlingar efter grundomgången resultat. 

I mästerskapen utdelas Skånes Skyttesportdistrikts medaljer i guld, silver och brons per 

mästerskap.  

Tider för prisutdelning anslås tävlingsdagen på skjutbanan. 

 

Servering 

Servering med smörgåsar, korv, hamburgare, varma och kalla drycker, godis etc. kommer att 

finns på skjutbanan under båda dagarna. 

 

Boende 

Beträffande logi hänvisas till nedanstående kontakter:  

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

Husvagnsplats kan erbjudas på grusparkeringen vid Wendesbanan. Bokas hos tävlingsledaren  

 

Christianstad Skyttesällskap önskar alla 

välkomna till SSM 2019! 

mailto:per@klemmedsson.se
mailto:thomas.persson@skyttesport.net
http://www.kristianstad.se/turism

