Välkommen till 50m säsongen 2014!
Vi i 50m gruppen vill hälsa alla Skånes skyttar och föreningar välkomna till en ny 50m säsong.
Vi i gruppen är Per Klemmedsson Christianstad, Thomas Persson Christianstad, Bengt
Sonesson Kvidinge, Johanna Nyman Ängelholm, Rolf Webeklint Staffanstorp och Anna
Löfvander Dagstorp/Lilla Harrie.
Vi vill med detta nyhetsbrev informera och inspirera till mer korthållskytte i distriktet så att så
många som möjligt få chansen att få reda på allt som händer kring denna gren inom
gevärsskyttet. Skicka ut informationen till era skyttar, sätta upp den på anslagstavlor i
skjuthallarna, lägga ut den på Facebook och era föreningshemsidor!

Årets NYHETER!
Det finns några nyheter och förändringar för året
 Träningskvällar! Utbildningsgruppen kommer att hålla i skyttekvällar 50m med
instruktör. Tanken är att det är bara att komma dit och träna och så finns där
tränare/instruktörer som kan hjälpa er att finslipa tekniken. Första kvällen är tisdagen
den 6/5 i Bjärsjölagård. Åk dit! Datum för kommande kvällar bestäms senare.
 Korthållsfältskjutning på våren! Det finns inte så många korthållsfältskjutningar inom
vårt distrikt men nu är det en ny tävling på våren. Den 17/5 på Ravlunda skjutfält
(skjuts samtidigt som en k-pist fältskjutning). Ta med alla era skyttar och prova denna
roliga skyttegren.
 Ändrade regler för lagtävlingar DM Sportskytte. Numera gäller 2-mannalag i
föreningslagstävlingarna

DM
Förra året hade vi för första gången ett gemensamt Nationellt DM i Korthåll och det fortsätter
vi med i år. Här är årets DM
 7/6 DM 60Ligg i Falsterbo
 3/8 DM 3x20 och 3x40 i Svedala
 9/8 DM Nationellt Korthåll i Ystad
 24/8 och 7/9 DM Korthåll Fält i Össjö och Furulund

SM och SSM
Årets SM och SSM-tävlingar är:
 5-6/7 SSM Nationellt i Ålem/Mönsterås
 21-27/7 SM-Veckan i Västerås
 6/9 SSM Sportskytte i Ringamåla
 12-14/9 JSM i Kristianstad
 27-28/9 Skol-SM i Skövde

Skåne – Halland
Planerat datum för matchen mot Halland är den 17/8 i Furulund. Denna match har inte
avgjorts på ett par år men i år har vi fått ett preliminärt OK från Halland att de vill skjuta. Till
laget kommer vi att ta ut 3 st 3x20 skyttar, 3 st 60L skyttar och 2 st som skjuter nationell
huvudskjutning x2.

Sportskytte!
Vi kan konstatera att det även i år finns många testtävlingar 50m i skjutprogrammet i Skåne.
En testtävling i sportskytte skjuts enligt det internationella skjutprogrammet (samma som på
OS/VM/EM) och resultaten rapporteras till en riksrankinglista som kontinuerligt uppdateras.
Listan finns på:
http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Sektioner/Gevarsektionen/Tavlingsver
ksamhet/Rankingochuttagning/Rankingochreglersportskytte/50m-ranking/
I år så är det 8 st testtävlingar fördelade på Bromölla, Furulund, Falsterbo och Svedala.
Missa inte dessa!

Tävlingsarrangörer!
Att skicka ut inbjudan och marknadsföra tävlingar är A och O för att få deltagare. Jag ber er
att lägga upp/skicka ut inbjudan för på flera ställen så vi når så brett som möjligt ut till
skyttarna:
 Den nationella tävlingskalendern (IndTA – som ni når via IdrottOnline)
 Skånes tävlingskalender: http://skane.skyttesport.net/tavling.php
 Mailgruppen 50m@skane.skyttesport.net (info om detta finns i Skånes
tävlingskalender)
Behöver ni hjälp med detta så kontakta Per Klemmedsson så kan han hjälpa er. Om det
tyvärr är så att en tävling som finns i tävlingskalendern måste ställas in, hör av er då också.

Laguttagning till JSM/SM
Uttagningen av skyttar som ska ingå i Skånes förbundslag kommer att göras precis som i fjol.
50m gruppen tar ut dessa lag och baserar vår uttagning på de tävlingsresultat ni skjuter under
året. Vi har bra koll på de tävlingar som finns i Skåne men skjuter ni tävlingar utanför
gränserna så skicka resultatlistan till Per Klemmedsson, per@klemmedsson.se. Alla SMtävlingarna är öppna för vem som helst att delta i, så det går utmärkt att delta i det individuella
tävlandet även om man inte är uttagen till något lag!

Korthållscupen
Korthållscupen arrangeras även i år. Konceptet är som tidigare tre skyttar med en skytt som
skjuter liggande med stöd (max 15 år), en skytt liggande utan stöd (oavsett ålder) och en
ställningsskytt (oavsett ålder). Det är TVÅ lag som går vidare från varje omgång. Tävlingen
avgörs vid följande datum:




9/8 Distriktsfinal, Ystad (samtidigt som DM)
16/8 Regionsfinal, Bromölla
5/10 Riksfinal, Eskilstuna

Mail-listor för information
Under länken ”Tävlingar” på vår hemsida finns det möjlighet att anmäla sig till maillistor för att
få ta del av inbjudningar och annan information från distriktet. På dessa listor finns alla
föreningsadresser samt adresser till andra intresserade skyttar/föräldrar/ledare. Se gärna till
att informera era medlemmar om denna möjlighet för att vi ska ha lättare att nå ut med
information till alla intresserade i Skåne.
Mail-listorna ska naturligtvis även användas om du som tävlingsarrangör vill skicka ut
inbjudningar till skånska föreningar och skyttar. Under ”Användarguide” finns en kort
beskrivning av hur du går tillväga!

Skåneserien 50m
Inbjudan till Skåneserien 50m har skickats ut och även i år är Ängelholms SKF med Johanna
Nyman i spetsen. Precis som tidigare år är detta en hemmabanetävling som skjuts i fem
omgångar, maj-september. Det finns både 60L och 3x20sk tävling och om man inte får ihop
ett tremannalag i föreningen så går det alldeles utmärkt att deltaga bara individuellt.
Anmälningstiden är den 18/5 – så anmäl er snarast. Kontakta Johanna
(jojo_skytt@hotmail.com) för mer information.

Frågor
Frågor, kommentarer eller önskemål när det gäller 50m skyttet i Skåne?
Hör gärna av er till mig eller till någon av de andra i 50m gruppen!
Hälsningar
Per Klemmedsson
Grenledare 50m Skåne
per@klemmedsson.se
0725-543489

