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Välkommen till Kristianstad! 

Christianstads Skyttesällskap bjuder in juniorskyttar i vårt avlånga land till JSM-tävlingar 

Sportskytte 50m på Wendesbanan i Norra Åsum den första helgen i september och vi som 

arrangör hoppas att vi kan genomföra trevliga tävlingar i kombination med de restriktioner 

som nu finns i världen. Vi kommer att fokusera på enkelhet och säkerhet under tävlingarnas 

genomförande. 

Tä vlingsorgänisätion 

Tävlingsledare Per Klemmedsson, 0725-543489, per@klemmedsson.se 
 
Tävlingssekreterare Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net 
 
Tävlingskassör Pernilla Persson, pernilla.roland@telia.com 
 
Allmänna frågor:  per@klemmedsson.se 

 
Tä vlingärnäs omfättning 

Tävlingarna genomförs enligt ISSF:s regelverk följande dagar: 

Lördag 5/9: JSM Herrjunior och JSM Damjunior 60 skott liggande. Grundomgång och finaler 

Söndag 6/9: JSM Herrjunior och JSM Damjunior 3x40 ställningar. Grundomgång och finaler 

Å ldersgrä nser 

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

Gevä rsskyttekort och Tä vlingslicens 

Gevärsskyttekort är obligatorisk för samtliga skyttar som skjuter JSM 

Tävlingslicens är obligatorisk vid all tävlingsverksamhet för alla som under året fyller 15 år 

eller mer och dessutom för den som deltar i JSM 

Ånmä län 

Anmälan görs föreningsvis för individuellt tävlande och föreningslagstävling online på: 
live.skyttesport.net senast 2020-08-24. Anmälan kommer att öppnas inom kort. Vid problem 
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vid anmälan, kontakta Thomas Persson, thomas.persson@skyttesport.net, 0706-347097. 
Efteranmälan tillåten mot höjd avgift i mån av plats. 

Ånmä lningsävgifter 

Individuellt 250 kr/start 

Efteranmälan + 100 kr/start 

Föreningslag 250 kr/start 

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

med anmälan. Märk JSM2020 och föreningsnamn. Har ni ej betalt anmälningsavgift före 

tävlingens start så får ni ej delta i tävlingen. 

Skjutlägslistor 

Skjutlagslistor kommer att publiceras på Ind-Ta och skickas med mail till anmälande 

föreningar. 

Väpen- och utrustningskontroll 

Ingen vapen- och utrustningskontroll före tävlingarna. Stickprov av vapen kan förekomma 

efter varje skjutlag. 

Hemsidä och sociälä medier 

Resultat och Livevisning: live.skyttesport.net eller på  results.megalink.no 

Servering och mä ltider 

En enkel servering där man kan köpa förpackade livsmedel (läsk, kakor och godis) kommer 
finnas på skjutbanan. Skyttar och ledare uppmanas ta med egen matsäck till skjutbanan.  
 

Boende och Turism 

Kristianstad 

Turistbyrån Kristianstad: https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/turism-besoka/ 

 044-13 53 35, touristinfo@kristianstad.se  
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Det finns möjlighet till uppställning av husbil/husvagn/tält i Kristianstad på skjutbanan (med 

tillgång till el och toalett). Vid bokning – kontakta tävlingsledaren.  

 
Hittä till skjutbänän 

Kristianstad 

Skjutbanan Wendesbanan ligger på gamla A3-området i Norra Åsum, 5 km söder om 

Kristianstad. Besöksadress: Magnus Stenbocks väg 29-7, Kristianstad. 

GPS RT 90   X: 6206868, Y: 1395209. https://kartor.eniro.se/m/YM4Xw 

Tä vlingsprogräm Sportskytte 50m 

Allmänt 

Sportskyttetävlingarna genomförs enligt ISSF:s reglemente.  

Svenskt Juniormästerskap, 50m 60 skott liggande 

Mästerskap A) JSM Damjunior  
 B) JSM Herrjunior 
 

Skjutprogram Förberedelse och Prov Tävling  

Grundomgång Fritt antal provskott 
Tid: 15 minuter 
 

60 skott liggande 
Tid: 50 minuter 

Final Fritt antal provskott 
Tid: 5 minuter 

2 x 5 skott liggande 
Tid: 2 minuter och 30 sekunder per serie 
 
14 skott liggande 
Tid: 30 sekunder per skott 
Utslagning av en 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 50m 60 skott liggande  
 

Lagtävling Antal skyttar Övrigt/Begränsningar 

JSM Föreningslag 
Herrjunior 

2 st föranmälda skyttar från klass 
Herrjunior 

Förening får anmäla fritt antal lag 

https://kartor.eniro.se/m/YM4Xw


JSM Föreningslag 
Damjunior 

2 st föranmälda skyttar från klass 
Damjunior 

Förening får anmäla fritt antal lag 

 
 

Svenskt Juniormästerskap, 50m 3x40 

Mästerskap A) JSM Herrjunior 
 B) JSM Damjunior 
 

Skjutprogram Förberedelse och Prov Tävling  

Grundomgång Fritt antal provskott 
Tid: 15 minuter 
 

40 skott knä 
40 skott liggande 
40 skott stående 
Tid: 2 timmar och 45 minuter 

Final Fritt antal provskott 
Tid: 5 minuter 
 
Ställningsbyte + Prov 
Tid: 7 minuter 
 
Ställningsbyte + Prov 
Tid: 9 minuter 

3 x 5 skott knä 
Tid: 3 minuter och 20 sekunder per serie 
 
3 x 5 skott liggande 
Tid: 2 minuter och 30 sekunder per serie 
 
2 x 5 skott stående 
Tid: 4 minuter och 10 sekunder 
Utslagning av 2 skyttar  
Utslagning av en skytt efter vartannat 
skott 
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 50m 3x40  
 

Lagtävling Antal skyttar Övrigt/Begränsningar 

JSM Föreningslag 
Herrjunior 

2 st föranmälda skyttar från klass 
Herrjunior 

Förenings får anmäla fritt antal lag 

JSM Föreningslag 
Damjunior 

2 st föranmälda skyttar från klass 
Damjunior 

Förenings får anmäla fritt antal lag 

   

Medäljer och hederpriser 

Individuella tävlingar Sportskytte JSM 
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Medaljer till placering 1-3. 
 



Lagtävlingar Sportskytte JSM 
Tävling om RF:s medaljer samt arrangörens hederspriser. Lag- och individuella medaljer i 
föreningslagstävlingarna. Medaljer till placering 1-3. 
 

Prisutdelning 

En enklare och anpassad prisutdelning kommer att ske varje dag efter avslutad tävling  

Publicering äv nämn och bild 

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börjar att gälla 2018-05-25 vilket innebär att den 

som anmäler sig till denna tävling också godkänner att viss lagring av personuppgifter kan 

komma att ske. Uppgifterna är endast till för att kunna genomföra tävlingen samt att 

därefter redovisa resultat. Läs mer på https://www.datainspektionen.se/ 

På eventet kommer det att fotas, bilder kan komma att publiceras på hemsida eller sociala 

medier. Du har alltid rätt att invända mot publicering av bilder på dig, då vänder du dig till 

Tävlingsledaren. 

 

Pändemi 

Som bekant har vi en pandemi som påverkar världen och inte minst tävlingsskyttet i landet. 

JSM i sportskytte är en tävling som vi tillsammans med Skyttesportförbundet bedömer att vi 

kan arrangera enligt de riktlinjer som finns från Skyttesportförbundet och 

Folkhälsomyndigheten, se bilaga  

Vi ber samtliga skyttar, ledare och föräldrar att följa och respektera de restriktioner som 

finns. Vi som arrangör kommer att skicka ut lokala restriktioner i samband med att vi skickar 

ut skjuttiderna.  

Om tävlingarna blir inställda sent p.g.a. nya förutsättningar så kommer anmälningsavgifter 

minus redovisade tagna kostnader för tävlingarna att återbetalas. 
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