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Anvisningar inför och vid skidskyttetävlingar
Dokumentets syfte
Dessa anvisningar vänder sig i första hand till utsedd huvudansvarig till nationella skidskyttetävlingar (Sverigecup och SM). Anvisningarna utgör även stöd till övriga ledare, tävlande och
medföljande så att tävlingarna genomförs med goda rutiner.
Anvisningarna kan även i tillämpliga delar användas vid regionala tävlingar (J/H cup).
Minst 3 månader före tävling
- boka boende (kontroll med Jim E om boende redan bokats)
1 månad till en vecka före tävling
- erhålla namn på anmälda tävlande och medföljande från Jim Eriksson
- kontakta tävlande och medföljande för att erhålla önskemål om avresetid och indelning vid boende.
- planera vilka som ska vara ledare under tävlingen (huvudansvarig+en ledare för varje påbörjat antal av fem tävlande)
- planera resa till och från tävlingen (personbilar/minibussar/stor buss). Vem åker när i vilket fordon?
- planera boendet (fördelning av rum/stugor)
- planera hur mathållningen ska lösas. Kan lösas t ex genom:
- Mat serveras på restaurang på eller nära boendet
- Gemensam matlagning för alla i föreningen med utsedda ”kockar”.
- Mathållning stuga/lägenhetsvis.
- Mathållning familjevis.
- Annan lösning.
- planera ansvar för olika delmoment under tävlingen (skidvallning, inskjutning (bör vara någon de
aktiva är vana med från träningarna), start/mål, längs banan mm).
- skicka ut information till deltagarna om resor, stugindelning, avgifter, mathållning, fördelning av
ansvar, materiel (vapen (tydligt märkt med namn), ammunition, föreningens reservvapen, Tullusflaggan, vallor, skjutstöd (tydligt märkt med namn), kikare, magnettavlor mm)
- utse mediaansvarig för tävlingen (se instruktion nedan).
Tävlingshelgen
Normalt sker tillresa dagen före första tävlingsdag för att vara på tävlingsplatsen vid lunchtid. Detta
för att utnyttja tiden för officiell träning att åka spåren och skjuta. Eftermiddag/kväll nyttjas för
skidvallning.
Lagledarmöte genomförs i regel fredag kväll. Vid detta möte deltar huvudansvarig. Om föreningen
har många tävlande är det lämpligt att ta med ytterligare en eller flera ledare. Före lagledarmöte bestämmer huvudansvarig tid och plats för genomgång till de tävlande, ledare och medföljande.
-

om möjligt åk spåren innan lagledarmöte för att se om det finns oklarheter
avseende uppmärkning mm
om det finns strykningar anteckna dessa
om nummerlappar delas ut kontrollera att alla är med
lämna tillbaka nummerlappar för egna åkare som är strukna
bevaka att ev efteranmälningar är med i startlista och att nummerlapp för dessa
finns

-

kontrollera att tilldelade inskjutningstavlor är relevanta till antal jämfört med antal
startande och totalt antal deltagare i tävlingen.

Genomgång till de tävlande bör ej överstiga 30 min. Förslag till innehåll av genomgången:
-

transport till och från tävlingsplatsen
plats för föreningens materielupplag. På denna plats sätts Tullus-flaggan upp
indelning av tavlor och tider för inskjutning samt ansvariga inskjutningsledare.
Inskjutning kan ske i startnummerordning och de som är klara lämnar vallen
förklara de olika spårslingorna
personal längs spåret för bl a visning av felläge (främst för de som skjuter mer än
en liggserie)
fördela nummerlappar
anvisningar för skidvallning
tider för vapenkontroll, start, prisutdelning, ev kamratmåltid mm
klädsel vid prisutdelning mm
fördelning av kommunikationsradio
om möjligt ge anvisningar för avslutning av tävlingshelgen (hur länge disp stugan/lägenheten, städning, avresa mm)
ledare kontrollerar att man har varandras mobilnr

Rutin före tävling:
- vapen och am förvaras så att den har utetemperatur vid inskjutning
- den tävlande ansvarar för att magasinen fylls på. Detta sker på skjutvallen då vapnet av säkerhetsskäl ej får transporteras med fyllda magasin
- reservskott placeras i reservskotthållaren. Detta sker på skjutvallen då vapnet av
säkerhetsskäl ej får transporteras med fyllda magasin
- för de som ej har egen licens på vapnet ansvarar skidskytteinstruktör för att vapenkontrollen utförs före inskjutningen
- de som har egen licens på vapnet medför själv vapnet till vapenkontrollen
Personal utsedda för inskjutningen ska vara klar senast fem min före inskjutningen börjar. Juniorer
och seniorer bör tilldelas inskjutningstavla skild från barn och ungdomar. För dem erfordras endast
en inskjutningsledare. Vid inskjutningstavlor för barn och ungdomar avdelas två personer. En inskjutningsledare som står vid kikaren och ett biträde som hanterar vapen och stöd. Skottställning av
vapnet bör utföras av den aktive, detta gäller även barn och ungdomar, då hantering av vapen vid
tävlingar (Sveriecup och SM) utförs av arrangören.
Vid tävlingens genomförande bör personal avdelas för följande uppgifter
- en som kontrollerar att de tävlande i rätt tid finns vid startfållan för att åka in mot
startlinjen
- en som finns nära startlinjen för att peppa de tävlande och ta hand om överdragskläder. Samma person kan möta de tävlande efter målgång
- en till två vid kikare för att kontrollera ev felläge vid skjutningen
- en till två som står på lämplig plats för att visa ev felläge till tävlande som skjuter
mer än en liggserie
- en som finns vid föreningens materielupplag. Tullus-flaggan sätts upp på denna
plats). Där kan även vallningsställ och verktyg till vapnen finnas
- en eller flera längs spåret för att heja på och stötta
Den huvudansvarige ledaren för tävlingen säkerställer att tillräckligt antal ledare kvarstannar intill
föreningens alla tävlande har gått i mål.

Information/media
Media har inte alltid resurser att bevaka alla tävlingar. Däremot är man mycket tacksam för att vi
sänder in texter resultat och bilder. Detta kan ske samlat för länet eller bara beträffande Tullus SG.
Inför tävling (några dagar före) bör pressmeddelande sändas om kommande tävling och vem som
finns att fråga och att föreningen sänder information. Ange sammanhang, t ex Swecup 4 av 10 samt
vilka grenar som är aktuella. Ta även chansen och sälj in det som skall komma, t ex egen tävling i
Östersund om en månad eller en internationell tävling.
Under tävlingshelgen finns tre medier:
- Radio Jämtland; snabb rapportering, kan ge inslag redan en lördag em eller söndag morgon
- Sportredaktionen ÖP/LT, sport@ostersundstidningar.se eller 063-16 17 18; snabb rapportering,
kan ge inslag på web men normalt kommer det mera omfattande inslaget om swecup normalt på en
tisdag, SM dock snabbare
- Tullus SG hemsida; uppdateras kontinuerligt. Skicka underlag, både i form av text och bilder, i
första hand till Magnus Hangasjärvi magnus@hangasjarvi.se som lägger in på hemsidan.
- (Mittnytt kan också vara aktuellt men det är sällan de tar in om en vanlig Swecup)
Ge media servicen med resultatlistor dvs ladda hem det som finns, kontrollera döp filen till ett tydligt namn. Bilder bör vara med hög upplösning för en bra kvalitet. Skriv enkelt och förklara eventuella begrepp ni använder i texten.
Övrigt
Vid tävlingar där Kamratmåltid (middag som ordnas av arrangerande förening i regel i samband
med prisutdelning) erbjuds är strävan att alla föreningens aktiva och vuxna som är med vid tävlingen
deltar.
Vid prisutdelning är strävan att alla deltar, ej bara de som förväntas få pris. Vid prisutdelning skall
någon form av Tullus SG föreningsklädsel bäras. Detta regleras av huvudansvarig ledare.
Deltagande vid tävlingar faktureras i efterskott. Huvudansvarig ledare lämnar, senast en vecka efter
genomförd tävling, underlag för fakturering till skidskyttesektionens kassör.
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