
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INBJUDAN 

 
SM AK4 

2010 
 

Värmlands Skyttesportförbund 
och Örebro-Värmlandsgruppen 
hälsar alla skyttar välkomna till 
Villingsberg och Kristinehamn 

 
 

 
25 augusti SM Ak4 bana 

 26 augusti SM Ak4 fält 



Tävlingsledning/organisation 
Tävlingsledare: Roland Ekenberg  roland.ekenberg@mil.se 
Bitr tävlingsledare: Anders Domhagen  019-395101 anders.domhagen@mil.se  
Tävlingssekreterare: Jan-Olof Svensson 056581095 varmlands.skytte@telia.se  
Förbundskassör: Roland Bengtsson 054-534222 rollebengt@telia.com  
Fältskjutning: Per Whass  per.wass@mil.se  
Banskjutning: Donald Juhl  donald.juhl@mil.se  
Priser: Kjell Nilsson 0590-30928 kjellnilsson.0590-31111@telia.com  

  
Information 
Tävlingscentrum: Villingsbergs skjutfält. Avfart från E 18 ca 10 km öster Karlskoga. 
 
Informationsmaterial: Utbildningsgrupper/kompanier hämtar deltagarmaterial enligt 
 följande: 
 tisdag, tävlingscentrum Villingsbergs skjutfält kl 15.00-20.00 
 onsdag, Kristinehamns skjutbana kl 08.00–10.00 
 torsdag, tävlingscentrum Villingsbergs skjutfält kl 08.00–09.00 
 
Vapenkontroll: Obligatorisk vapenkontroll genomförs på tävlingscentrum, 
 Villingsberg följande tider: 
 tisdag kl 15.00–19.00 
 onsdag och torsdag 06.00-09.00. 
 Endast Ak 4 B med tillbehör enligt SoldR Mtrl Vapen godkänns. 
 
Vapenförvaring: Förvaring av Ak 4 skall ske i kassun på tävlingscentrum, 
 Villingsberg. 
 Öppettider lämnas i samband med startlistornas publicering. 
 
Jury: Fastställs senare 
 
Startlistor: Startlistor publiceras på tävlingarnas hemsida www.kpistskytte.se  
 (och på länk från SvSF:s hemsida) senast 16 augusti. 
 Startlistor kommer endast att skickas ut till utbildningsgrupper 
 som begär detta vid anmälan. 
 
Resultat: Resultat anslås kontinuerligt på skjutbanan respektive 
 tävlingscentrum och finns på hemsidan snarast efter prisutdelning 
 varje dag. 
 
Tävlingssekretariat: Öppet för förfrågningar under delar av tävlingsdagarna. 
 Fasta tider från tävlingsstart på morgon och fram till 10.00. 
 
Förfrågan  Se tävlingsorganisation. 
 
Prisutdelingar: Banskytte, före gemensam middag.på tävlingscentrum. 
 Fältskytte, snarast efter avslutad tävling på tävlingscentrum. 
 
Priser: Från SvSF utdelas 3 medaljer med band och 7 jetonger i varje 
 disciplin. 
 I tävling mellan utbildningsgrupper respektive kompanilag, 
 tilldelas alla lagmedlemmar i de tre främsta lagen jetonger. 
 30% av deltagarna, individuellt och i lag, tilldelas Värmlands  
 Skytteförbunds hederspris.  



 Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 
 
Logi: Logementsförläggning på tävlingscentrum. 
 
Förplägnad: I matsalen på tävlingscentrum.  
 Under onsdagen utdelas lunch på Kristinehamns skjutbana. 
 
 
Tävlingsbestämmelser. 
Omfattning: Svenskt mästerskap genomförs enligt Gevärssektionens Regelbok 
 nationellt Skytte. 
 OBS undantag: Reglementerad fältuniform m/90 är obligatorisk 
 under tävlingsmoment och prisutdelningar. 
 
Banskyttet: Avgörs på Kristinehamn Skf:s skjutbanor. Avståndet från  
 Villingsberg till Kristinehamn är ca 35 km. 
 Öppet för skyttar tillhörande alla klasser. Skyttarna tävlar 
 individuellt i gemensam klass för sina kompanier/ 
 utbildningsgrupper. 
 Mjukt stöd för underarm och hand får användas och detta 
 tillhandahålles av arrangören. (Normastöd). Endast detta får 
 användas.  
 Akustisk markering. Internationell 300-meterstavla används. 
 
 Program: 
 Alternativt mästerskapsprogram: 5 prov följt av 2x5 ligg (45 sek) 
 + 2x5 snabb (15 sek) 
 Final: 3 prov följt av 5 ligg + 5 snabb + 5 liggande enkelskott 
 ( 30 sek per skott) 
 Final för de 20 bästa efter grundomgången. 
 
Fältskytte: Avgörs på Villingsbergs skjutfält.  
 Öppet för skyttar tillhörande alla klasser. Skyttarna tävlar 
 individuellt i gemensam klass för sina kompanier/ 
 utbildningsgrupper. Mjukt stöd för underarm och hand får 
 användas, men tillhandahålles ej av arrangören.  
 Fältskjutningen består av inskjutningsstation och 7 stationer. 
 Fältskyttestigens längd 4 km. 
 
Lagtävlingar: SM utbildningsgruppslag: Utbildningsgrupp får anmäla ett  
 sjumannalag + 1 reserv i vardera disciplinerna bana och fält.  
 De 5 bästa skyttarnas resultat räknas.  
 
 SM kompanilag: Utbildningsgrupp får anmäla fritt antal 
 kompanilag med tre deltagare från samma kompani i 
 disciplinerna bana och fält.  
  
 I banskytte räknas grundomgången och i fältskytte räknas alla  
 sju stationer för lagresultat.  
 
Ammunition Endast tilldelad ammunition 7,62x51 mm får användas. 
 



 
 
Anmälan: OBS 
 Anmälan till Ak4-tävlingarna görs av utbildningsgrupperna. 
 
 Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 6 augusti och  
 skickas till: 
 
 E-post:  
 varmlands.skytte@telia.com  
  
 Brev: 
 Värtmlands Skyttesportförbund 
 c/o Jan-Olof Svensson 
 Mallbacken 91 
 686 97 LYSVIK 
 
 Tel/fax 0565-81095 
 Mobil 070-264 80 91 
 
 Inga efteranmälningar mottages. 
 
Startavgifter: Individuellt  250:-kr per tävling 
 7-mannalag (Utbgrp) 500:-kr per tävling 
 3-mannalag (Kompani) 150:-kr per tävling 
 
Plusgiro: 3 53 80 – 5 Värmlands Skytteförbund 
 Märk talong SM AK4 och avsändare 


