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Instruktion för stationsansvarig vid SM 2014

Omfattning/Program
Torsdag 3/7: Inleds med Vapengrupp B. Därefter paus för byte av figurer och sedan Veteran Yngre 
och Veteran Äldre (vapengrupp C).
Fredag 4/7: Inleds med Juniorer och Damer (vapengrupp C) på samma bana/figurer som 
veteranklasserna hade. Därefter paus för byte av figurer och sedan Vapengrupp R.
Lördag 5/7: Vapengrupp C
Söndag 6/7: Vapengrupp A
Exakta tider meddelas senare, då de beror på antalet anmälda i respektive klass.

Ansvar
Elmer Jansson (073-385 27 46) är tävlingsledare och säkerhetsansvarig.
Joachim Törnfeldt (070-313 43 55) är ansvarig för tävlingssekretariatet.
Respektive förening är ansvarig för att säkerställa att en stationschef alltid finns utsedd vid varje 
station samt att tillräcklig bemanning alltid finns på plats.
Stationschefen är anvarig, inom sin station, för att tävlingarna löper smidigt och rättvist enligt 
Skjuthandbokens bestämmelser.
Stationschefen ansvarar för att respektive station är dukad för rätt vapengrupp/klass i god tid innan 
första patrull kommer till stationen.

Förberedelser
Tävlingsledningen tillser:

 att stationerna är rekognoscerade och röjda
 att stationsförutsättningar finns tillgängliga för skyttar och stationspersonal
 att målställ och finns på plats
 att skjutplatserna är uppmärkta
 att figurer finns tillgängligt på plats enligt senare order
 att låda med kritor, klisterlappar, kommandolathund och första förband finns
 att blanketter för protest finns
 att det finns presenning/markväv eller liknande för uppsamlande av hylsor

Ansvarig förening tillser:
 att material enligt utrustningslista medförs
 att bemanningen är säkerställd

Utrustningslista
Följande skall medföras genom föreningens försorg:

 Skjuthandbok utgåva 15 (den gröna med datum 2014-01-01)
 Tidtagarur
 Pennor
 SPSF fältskyttetolkar (minst 1 sats/station)
 linjal/skjutmått



 förstoringsglas
 sopsäckar
 vattenhink/dunk för brandberedskap
 hink för uppsamling av tomhylsor
 hammare
 skruvdragare
 häftpistol
 spik, skruv, häftklammer för reparationer av mål och målställ
 såg
 yxa
 spett
 mindre partytält eller liknande (som sol/regnskydd för personal och utrustning)

Bemanning
Varje station ska vara bemannad i så god tid att ingen fördröjning sker när första patrull kommer till 
stationen, och till dess att dagens sista patrull har passerat.

Vid varje station skall det vid varje tillfälle finnas minst:
1 stationschef
1 markör/målgrupp
1 klistrare/målgrupp
i övrigt enligt stationschefens/föreningens önskemål.

Målsättningen är att skyttarna ej ska behöva ha andra arbetsuppgifter än kontroll av markering och 
protokollförning.

Genomförande
Säkerheten är alltid viktigast!

Se till att genomförandet blir sportsligt rättvist och trevligt för alla inblandade samtidigt som det 
"flyter på" på stationerna.
Försök att hela tiden vara effektiva och korrekta utan att det kan uppfattas som otrevligt.

Se till att all stationspersonal, och då speciellt skjutledare/stationschefer är ordentligt pålästa i 
skjuthandboken om vilka regler som gäller.
Endast kommandon enligt Skjuthandboken upplaga 15, D.6.2 Kommandoord får användas. Inga 
lokala eller "egna" varianter oavsett hur bra de är. Detta gäller även erfarna skjutledare.

Se till att två av funktionärerna vid varje station har till uppgift att bevaka skyttarna avseende:
 Tidiga/sena skott
 45 graders utgångsställning (om det är tillämpligt)

Tidiga/sena skott (se SHB D.6.7)
Skott före LADDA eller efter PATRON UR -> Diskvalificering

Skott efter LADDA men före ELD -> Avdrag med lika många träff som för tidigt avlossade 
samt efter ELD UPPHÖR men     skott. Endast avdrag i figurer som visades när   
före PATRON UR     skottet/skotten avlossades

Eldavbrott (se SHB D.6.8)
Viktigt att man bedömer eldavbrott helt enligt SHB regler.
Omskjutning noteras på skjutkortet. Om det redan är noterat på skjutkortet från en tidigare station 



får skytten inte skjuta om.
Om skytten försökt åtgärda eldavbrottet får han/hon inte skjuta om.

Fel skjutställning (se SHB D.6.3)
Om en skytt använder stödhand när förutsättningen säger "utan stödhand" så får han/hon 0 träff 
på stationen. Observera dock att skyttar som fyller 70 år eller mer under året får använda 
stödhand i klasserna A, B, R och Vet Ä.
Om en skytt tydligt bryter mot 45 graders utgångsställning när det är anbefallet så dras skyttens 
bästa träff bort.

Fel på målanordning eller annan störning (se SHB D.6.9)
Om målanordningen för en eller flera skyttar havererar ska den eller de drabbade skyttarna skjuta 
om efter reparation.
Om funktionärerna gör något annat fel som stör skyttarna kan hela patrullen skjuta om.
Om skjutningen avbryts på grund av säkerhetsskäl ska hela patrullen skjuta om.
Stationschefen avgör om omskjutning ska ske. Skyttarna har formellt sett ingen talan.
Före omskjutning ska alla berörda skyttars figurer kritas och klistras.
Omskjutning på grund av dessa omständigheter noteras inte på skjutkorten.

Hål av flera kalibrar/kultyper (se SHB D.6.10.2)
En skytt får bara tillgodoräkna sig träffar från kulhål som inte kan skiljas från hans/hennes egna. T 
ex kan en person som skjuter kaliber .32 WC inte tillgodoräkna sig träffar som tydligt kommer från 
ogivalkula eller en större kaliber. Kom dock ihåg att inte alla kulhål är identiska. Träff i trävirke etc 
kan påverka!

Om en skytt har träffar från en större kaliber i sin tavla kan han/hon begära omskjutning eftersom 
egna kulhål kan ha försvunnit. Detta måste dock skytten själv begära och är inget som 
funktionärerna ska föreslå.

Tolkning (se SHB D.6.10.3)
Eventuell tolkning ska alltid utföras på skjutplatsen. Skytten kan inte kräva att den ska till juryn 
utan tolkning.
Skytten och den som kontrollerar markeringen ska närvara vid tolkning.
Om skytten inte är nöjd med resultatet av tolkningen kan han/hon protestera. OBS! Man kan 
lämna in en redan tolkad figur till juryn, oavsett vad någon påstår om detta!

Ovala kulhål (se SHB D.6.10.3)
Nedanstående gäller både fasta och rörliga mål.

Max tillåten kulhålslängd
Vapengrupp C 7mm
Vapengrupp A,B,R 11mm
Kaliber 44, 45 14mm

Det som ska mätas är från det ställer där kulan börjat trycka in pappen till där pappen är hel utan 
trasiga kanter. Det är alltså alltid mer än själva ljusgenomsläppet.

För långa hål räknas som bom.



Protester/Juryfall
Om en skytt vill lämna protest ska han/hon tilldelas en blankett, samt meddelas att blanketten 
samt 100kr i protestavgift ska lämnas till sekretariatet snarast efter ankomst till Tävlingscentrum.
Om protesten gäller markeringen av figur(er) ska den/de omedelbart in till sekretariatet. Detta sker 
på lämpligaste sätt. Notera tydligt på baksidan av figuren vilken patrull och skytt det rör sig om (t 
ex patrull 5, skytt nr 8. Absolut inte skyttens namn!)

Stationschefens beslut ska noteras i skjutkortet, men en notering om protesten ska göras där. Tills 
juryn bestämt något annat är det stationschefens beslut som gäller.

Försök minimera antalet juryfall, då tillgången på reservfigurer är begränsad!

Allmänt
Visa hänsyn mot skyttar och andra! Tänk på att rökning, grillos, telefonsamtal m m i direkt 
anslutning till skjutplatserna kan störa skyttarna.
Tänk på och ta hänsyn till brandrisken.

Parkering
Parkering för ett begränsat antal funktionärsfordon är möjlig i anslutning till station 1 och 10 (vid 
precisionsskjutningen).
Se till att fordon ej är i vägen för busstransporter, skjutplatser eller patrullstig.
Husvagnsparkering ute på tävlingsbanan är inte tillåten.

Toaletter
Toalettvagnar finns i vid station 1 och vid precisionsskjutningen.

Sophantering
Efter varje dags avslutade skjutning ansvarar stationschefen för att sopor medförs till 
Tävlingscentrum, där en container finns.

Tomhylsor
Samla upp tomhylsor i så stor utsträckning som det går. Visa hänsyn gentemot markägarna som 
låter oss nyttja deras marker!
Tomhylsor som föreningar/stationspersonal inte vill ta hand om lämnas vid Tävlingscentrum.

Avstädning
Efter avslutade tävlingar på söndagen städas området kring den egna stationen noggrant av. Mål 
och målställ transporteras till plats enligt senare order. Sopor töms i container vid tävlingscentrum.

Stationsfördelning
Station 1, A1 (1 målgrp) Station 6, Åby SK (3)
Station 2, LSKF (1) Station 7, Åby SK (2)
Station 3, LSKF (2) Station 8, Åtvid/Vald.vik (1)
Station 4, Finspång (1) Station 9, Mjölby (3)
Station 5, NPK (2) Station 10, Saab (2)


