SM KPIST
SM AK4
2007
INBJUDAN
Gotlands Skytteförbund
Hälsar alla skyttar välkomna
Till Gotland
Den 22 – 26 augusti
Program:
22 augusti
23 augusti

AK4 bana
AK4 fält

24 augusti
25 augusti
26 augusti

kpist liggande, seniorer och veteraner
kpist ställningar, seniorer och veteraner
kpist fält, seniorer och veteraner

Allmän information
Tävlingscentrum

Tävlingscentrum kommer att vara vid skjutbanorna på
Visborgsslätt samtliga tävlingsdagar.

Informationsmateriel Föreningar kan hämta ut en kasse med materiel, så som
deltagarkort för AK4-skyttar, matkuponger o s v på
tävlingscentrumet vid Visborgsslätt under följande tider:
för AK4-skyttar gäller tisdag kväll mellan 15.00 – 17.00 och
onsdag förmiddag från 07.00.
för Kpistskyttar gäller torsdag kväll mellan 15.00 – 17.00 och
fredag förmiddag från 06.00.
Prisutdelningar

Prisutdelning kommer att hållas varje tävlingsdag, direkt
efter det att tävlingarna är avslutade. Prisutdelningarna sker
i eller i närheten av tävlingscentrumet.

Vapenkontroll

Vapenkontroll kommer att genomföras på tävlingscentrumet.
För AK4 skyttar gäller följande tider: tisdag kväll mellan
15.00 – 17.00 och onsdag förmiddag med början 07.00.
För kpistskyttar gäller följande tider: torsdagskväll 15.00 –
17.00 och fredag förmiddag med början 06.00 samt lördag kl
06.00 – 08.00.

Vapenförvaring

Vapenförvaring sker på Truppserviceförrådet, Visborgsslätt
för AK4. OBS att ingen vapenförvaring kommer att ordnas
för kpistar.

Jury

Jury för AK4 är. Lars Lennartsson, Olle Håkansson och Göte
Nilsson
Jury för kpist: Lars Lennartsson, Torgny Häll och Bengt-Åke
Gullin.

Startlistor

Startlistor kommer att finnas på hemsidan
http://sm2007.skytte.com från och med den 10 augusti.
Startlistor kommer endast att skickas ut till de
föreningar/utbildningsgrupper som begär detta i samband
med anmälan. För övrigt hänvisas till hemsidan.

Resultat

Resultat anslås på tävlingscentrumet varje dag samt finns
att tillgå på hemsidan så snart dagens tävlingar är avslutade.

Förfrågningar

Se tävlingsorganisation.

Tävlingssekretariat

Tävlingssekretariatet kommer att ha öppet för förfrågningar
under delar av tävlingsdagarna. Fasta tider är från
tävlingsstart på morgonen och fram till 10.00. Därefter enligt
de anvisningar som kommer att finnas på tävlingscentrumet.

Kpistledarträff

Enligt särskild kallelse

Tävlingsledning/organisation
Tävlingsledare
Tävlingssekreterare
Tävlingskassör
Banskjutning
Fältskjutning

Kaj Nord
Gunilla Norbäck
Leif Ingmansson
Lars Tofftén
Bengt-Åke Gullin
Sixten Backman
Anders Bergström

0708-483252
0705-579826
0704-477077
0705-556086
0762-149947
0706-080544
0705-114007

kaj.nord@telia.se
gunilla.norback@comhem.se
Leif.ingmansson@comhem.se
lassetofften@gotland.com
bengt-ake.gullin@telia.com
sixtenbackman@gotland.com
ab0705114007@hotmail.com

Servering
Vi kommer alla tävlingsdagar att ha lättare servering i form av kaffe, olika drycker,
smörgåsar o s v vid tävlingscentrum.
Vi erbjuder även möjlighet till att förbeställa lunch från fredag till söndag i samband
med anmälan. En närbelägen restaurang levererar lunch till tävlingscentrum.
Lunchen serveras dagligen mellan klockan 10.00 och 14.00. Kostnaden är 55
kronor/portion. Lunchkuponger till kommande dagar kan även köpas vid
tävlingscentrum.

Tävlingsinformation KPIST
Bestämmelser

Svenskt Mästerskap genomförs enligt Regelbok nationellt
skytte och Tävlingshandbok.
O B S att när SM och SM för Veteraner anordnas samma
dag, kan skytt, enligt Tävlingshandboken, endast deltaga i
ett av mästerskapen såväl i lag som individuellt.
Banskytte liggande
Tävlingen genomförs på skjutbanorna på Visborgsslätt,
söder om Visby.
Svenskt Mästerskap är öppet för alla skyttar som tillhör FSR
som fyllt 17 år.
Svenskt veteranmästerskap är öppet för alla skyttar anslutna
till FSR som under året fyller lägst 56 år.
Deltagarna får endast delta i en SM-klass såväl individuellt
som i lag.
Manuell markering för veteraner och akustisk markering för
seniorer. Internationell 300-meterstavla används.
Tävlingsprogram: grundomgång, mellanomgång och final.
I finalen deltar de 20 skyttar som i grund- och mellanomgång
fått högsta sammanlagda poäng.
Banskytte ställningar
Tävlingen genomförs på skjutbanorna på Visborgsslätt,
söder om Visby.
Svenskt Mästerskap är öppet för alla skyttar anslutna till
FSR tillhörande klasserna Kp Elit, Kp 4, Kp 3, Kp 56 och Kp
66.
Svenskt veteranmästerskap är öppet för alla skyttar anslutna
till FSR som under året fyller lägst 56 år.
Deltagarna får endast delta i en SM-klass såväl individuellt
som i lag.
Manuell markering för veteraner och akustisk markering för
seniorer. Internationell 300-meterstavla används.
Tävlingsprogram: 2 x 5 ligg, 2 x 5 knä och 2 x 5 stå samt
final 5 ligg, 5 knä och 5 stå.
I finalen deltar de 20 skyttar som i grundomgången fått
högsta sammanlagda poäng.
Fältskytte
Tävlingen genomförs på Tofta Skjutfält men upprop sker på
tävlingscentrum på Visborgsslätt.
Svenskt Mästerskap är öppet för alla skyttar anslutna till
FSR tillhörande klasserna KpF Elit, KpF 4, KpF 3, KpF 56
och KpF 66.
Svenskt veteranmästerskap är öppet för alla skyttar anslutna
till FSR som under året fyller lägst 56 år.

Deltagarna får endast delta i en SM-klass såväl individuellt
som i lag.
Fältskjutningen består av 8 stationer + inskjutningsmål.
Patrullstigen är ca 4 km lång.
Lagtävlingar
Förbundslag
Varje förbund har rätt att anmäla ett lag i seniorklassen och
ett lag i veteranklassen i varje disciplin liggande, ställningar
och fält.
Förbundslagen består av sju föranmälda skyttar varav de
fem bästa skyttarnas resultat, innan final, räknas.
Föreningslag
Varje förening har rätt att anmäla valfritt antal föreningslag i
varje disciplin liggande, ställningar och fält.
Föreningslagen består av tre föranmälda skyttar.
Anmälan

Anmälan ska vara inskickad till Gotlands Skytteförbund
senast den 5 juli. Anmälan skickas till:
E-post: sm@skytte.com
Alternativt till:
Gotlands Skytteförbund
C/O Gunilla Norbäck
Allégatan 13
621 49 Visby

Startavgifter

Individuellt:
250 kronor per tävling
Förbundslag:
500 kronor per tävling
Föreningslag
150 kronor per tävling
Individuell efteranmälan på tävlingsdagen i mån av plats.
Efteranmälningsavgift: 350 kronor per tävling

Tävlingsinformation AK4
Bestämmelser

Svenskt Mästerskap genomförs enligt Regelbok nationellt
skytte och Tävlingshandbok.
Banskytte liggande
Tävlingen genomförs på skjutbanorna på Visborgsslätt,
söder om Visby.
Öppet för skyttar tillhörande alla klasser. Skyttarna tävlar
individuellt i gemensam klass för sin utbildningsgrupp. Mjukt
stöd för underarm och hand får användas men
tillhandahålles inte av arrangörerna.
Akustisk markering.
Internationell 300-meterstavla används.

Tävlingsprogram:
Grundomg, 5 prov + 5L (45 sek)+ 5L (45 sek)+ 5S (15 sek)
Mellanomg, 3 prov + 5L (45 sek)+ 5S (15 sek)
Final, 3 prov + 5S (15 sek) + 5L (30 sek per skott)
I finalen deltar de 20 skyttar som i grund- och mellanomgång
fått högsta sammanlagda poäng.
Fältskytte
Tävlingen genomförs på Tofta Skjutfält men upprop sker på
tävlingscentrum på Visborgsslätt.
Öppet för skyttar tillhörande alla klasser. Skyttarna tävlar
individuellt i gemensam klass för sin utbildningsgrupp. Mjukt
stöd för underarm och hand får användas men
tillhandahålles inte av arrangörerna.
Fältskjutningen består av 6 stationer + inskjutningsmål.
Patrullstigen är ca 4 km lång.
Lagtävlingar
Varje utbildningsgrupp har rätt att anmäla ett
utbildningsgruppslag i disciplinerna bana och fält.
Lagen består av tio föranmälda skyttar varav de fem bästa
skyttarnas resultat, innan final, räknas.
Inga medaljer delas ut.
Varje utbildningsgrupp har även rätt att anmäla valfritt antal
2-mannalag i disciplinerna bana och fält. Guld, silver och
bronsmedalj delas ut.
Ammunition

Ammunition ska överensstämma med försvarets modell
7,62x51 mm.

Anmälan

Anmälan ska vara inskickad till Gotlands Skytteförbund
senast den 5 juli. O B S att anmälan till AK4-tävlingarna görs
av utbildningsgrupperna. Anmälan skickas till:
E-post: sm@skytte.com
Alternativt till:
Gotlands Skytteförbund
C/O Gunilla Norbäck
Allégatan 13
621 49 Visby

Startavgifter

Individuellt:
250 kronor per tävling
10-mannalag
500 kronor per tävling
2-mannalag
150 kronor per tävling
Individuell efteranmälan på tävlingsdagen i mån av plats.
Efteranmälningsavgift: 350 kronor per tävling

Vapenförvaring

Vapenförvaring sker på Truppserviceförrådet, Visborgs slätt.
Öppettiderna för vapenförvaringen utlämnas i samband med
startlistornas publicering.

Anmälningar till SM 2007 AK4 på Gotland
Från:………………………………Utbildningsgrupp
Adress: ……………………………………
Postadress: ………………………..............
Kontaktperson: ……………………………
E-post: …………………………………….
Telefon: …………………………………...
Mobilnr……………………………………

Fax:…………………………….

Fyll i namn och i vilken/vilka discipliner skytten deltar.
Förnamn
Efternamn
Deltar i
banskj.

Deltar i Vfältskj skytt

Anmälningsavgift 250 kronor / start
Antal starter: …….. x 250 kronor:= ……….. kronor
Anmälningar skickas till sm@skytte.com senast den 5 juli 2007.
Startlistor kommer att finnas på hemsidan http://sm2007.skytte.com från
och med den 10 augusti.

Anmälningslista 10-mannalag SM AK4
Anmälningslista från: …………………………..Utbildningsgrupp

Utbildningsgruppslag Bana
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reserv 1
Reserv 2

Utbildningsgruppslag Fält
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Reserv 1
Reserv 2
Anmälningsavgift 500 kronor / lag / gren
Antal startande lag: …….. x 500 kronor:= …………. kronor

Anmälningslista 2-mannalag SM AK4
Anmälningslista från: …………………………..Utbildningsgrupp

Lag Liggande
Lag nr
Namn

Lag Fält
Lag nr

Namn

Anmälningsavgift 150 kronor / lag / gren
Antal startande lag: …….. x 150 kronor:= …………. kronor

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNINGSBLANKETT AK4
Från: ………………………………… Utbildningsgrupp

Individuella starter

10-mannalag

2-mannalag

Ligg

…….. x 250 kronor

=

………….

Fält

…….. x 250 kronor

=

………….

Ligg

……...x 500 kronor

=

………….

Fält

……...x 500 kronor

=

………….

Ligg

…….. x 150 kronor

=

………….

Fält

…….. x 150 kronor

=

………….

TOTAL SUMMA
Pengarna ska sättas in på Plusgiro: 18 89 70 8 Bankgiro: 5910-2319
i samband med anmälan, dock senast den 5 juli 2007.
Kontakt person: …………………………..
Tel: ……………………………………….

………….

Föreningsanmälning för SM 2007 Kpist på Gotland
Från:………………………………Skf/Skg

Förbundsbokstav:…….

Adress: ……………………………………
Postadress: ………………………..............
Kontaktperson: ……………………………
E-post: …………………………………….
Telefon: …………………………………...
Mobilnr……………………………………

Fax:…………………………….

Fyll i gevärskortnummer, namn, och om skytten tillhör senior eller
veteranklassen i de olika disciplinerna som skytten ska delta i.
Kopia av denna anmälan skickas till eget Skytteförbund
G-kort
Förnamn
Efternamn
Sen/Vet Sen/Vet
Nr
Ligg
Ställn

Sen/Vet
Fält

Anmälningsavgift 250 kronor / start
Antal starter: …….. x 250 kronor:= ……….. kronor
Anmälningar skickas till sm@skytte.com senast den 5 juli 2007.
Startlistor kommer att finnas på hemsidan http://sm2007.skytte.com från
och med den 10 augusti.

Vskytt

Anmälningslista Föreningslag SM Kpist
Anmälningslista från: …………………………..Skf/Skg
Förbundsbokstav:………..
Föreningslag Liggande
Lag nr Sen/Vet
Namn

Föreningslag Ställningar
Lag nr Sen/Vet
Namn

Föreningslag Fält
Lag nr Sen/Vet

Namn

Anmälningsavgift 150 kronor / lag / gren
Antal startande lag: …….. x 150 kronor:= …………. kronor

Anmälningslista Förbundslag SM Kpist, Veteraner
Anmälningslista från: ………………….Skytteförbund, Förbundsbokstav:…….
Förbundslag Liggande Veteraner
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
Reserv 1
Reserv 2
Förbundslag Ställningar Veteraner
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
Reserv 1
Reserv 2
Förbundslag Fält Veteraner
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
Reserv 1
Reserv 2

Förening

Förening

Förening

Anmälningsavgift 500 kronor / lag / gren
Antal startande lag: …….. x 500 kronor:= …………. kronor

Anmälningslista Förbundslag SM Kpist, Seniorer
Anmälningslista från: ………………..Skytteförbund, Förbundsbokstav:……
Förbundslag Liggande Seniorer
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
Reserv 1
Reserv 2
Förbundslag Ställningar Seniorer
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
Reserv 1
Reserv 2
Förbundslag Fält Seniorer
Lag nr
Namn
1
2
3
4
5
6
7
Reserv 1
Reserv 2

Förening

Förening

Förening

Anmälningsavgift 500 kronor / lag / gren
Antal startande lag: …….. x 500 kronor:= …………. kronor

Beställning av lunchkuponger under SM kpist på Gotland

Lunch

fredagen den 24 augusti ………….. st á 55 kr

Lunch

lördagen den 25 augusti ………….. st á 55 kr

Lunch

söndagen den 26 augusti …………..st á 55 kr

Totalt antal lunchkuponger ………….. st á 55 kronor = ……………….
Plusgiro: 18 89 70 8

Bankgiro: 5910-2319

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNINGSBLANKETT KPIST
Från: ……………………………. Skf/Skg
Från: ……………………………. Skytteförbund

Föreningsanmälan
Individuella starter

Föreningslag

Övrigt

Förbundsanmälan
Förbundslag

Ligg

…….. x 250 kronor

=

………….

Ställning

…….. x 250 kronor

=

………….

Fält

…….. x 250 kronor

=

………….

Ligg

…….. x 150 kronor

=

………….

Ställning

…….. x 150 kronor

=

………….

Fält

…….. x 150 kronor

=

………….

Lunch

…….. x 55 kronor

=

………….

Ligg
Ställning
Fält

…….. x 500 kronor
…….. x 500 kronor
…….. x 500 kronor

=
=
=

………….
………….
………….

TOTAL SUMMA
Pengarna ska sättas in på Plusgiro: 18 89 70 8 Bankgiro: 5910-2319
i samband med anmälan, dock senast den 5 juli 2007.
Kontakt person: …………………………..
Tel: ……………………………………….

………….

