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PÅ UPPDRAG AV
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION
INBJUDER
SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND
TILL

SM KPIST 2015

enligt SvSF:s
Gevärssektionens Regelboken Nationellt skytte

Fredag 11 september, SM och Vet-SM Kpist Ställning
Lördag 12 september, SM och Vet-SM Kpist Liggande
Söndag 13 september, SM, Vet-SM och RM Kpist Fält

SM Kpist i Skåne 2015
Under september månad har vi åter glädjen att hälsa landet kpist-skyttar välkomna till
Skåne. Detta har blivit möjligt tack vara tre föreningar, som trots annan inbokad
verksamhet, sett möjligheten att ”rädda” årets SM Kpist genom att senarelägga
tävlingen tre veckor, jämfört med hur det varit under senare år.
Ställningsskyttet genomförs under fredagen och liggande under lördagen, med
uppdelning av SM och Veteran-SM på olika skjutbanor. Föreningarna har en mycket
ambitiös inställning, med en strävan att erbjuda tävlingar utan hjälp från gästande
skyttar, men var beredda på att markeringshjälp kan behövas.
Tävlingscentrum för allt banskytte blir Landskrona skyttegilles skjutbana i Landskrona
där Veteran-SM genomförs. Här erbjuds även möjlighet att ställa husvagnar/husbilar.
Filial till tävlingscentrum blir Dagstorp-Lilla Harrie skf:s skjutbana i Dagstorp, knappa
2 mil från Landskrona, där Svalövs skytteförening har åtagit sig att genomföra SM.
Tävlingscentrum för söndagens fältskytte flyttas till Björka loge i trakten av
Hardeberga, strax öster Lund, knappa 4 mil från Landskrona. Huvudansvaret för
denna del har Revinge skytteförening åtagit sig. Nytt för året är att RM liggande
införts i fältskytte.
Banskyttet genomförs således samtidigt på två platser och fältskyttet på en tredje
plats. Deltagande skyttar ansvarar själva för transporten mellan olika tävlingsplatser.
Samma gäller för transport från tävlingscentrum för fältskyttet till inskjutning och
inledande stationer och därifrån till de avslutande stationerna.
Vi känner oss stolta och glada, att tack vare dessa tre föreningar, åter få hälsa
Sveriges Kpistskyttar välkomna till SM-tävlingar i Skåne.

Samtidigt måste framhållas att detta är en ”räddningsaktion”, som startas med
mycket kort förberedelsetid, vilket kan innebära annorlunda praktiska lösningar, mot
vad vi tidigare sett som naturligt.
Vi ser fram mot att åter mötas i en positiv anda, med spännande och utslagsgivande
tävlingar. Vi kommer naturligtvis att göra allt för att erbjuda våra gäster trivsamma
och minnesrika dagar i Skåne, värda att tänka tillbaka på.

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!
Lars Lennartsson
Tävlingsledare

Tävlingsledning
Tävlingsledare:
Lars Lennartsson lars.lennartsson@skyttesport.se
Tävlingssekreterare: Börje Fritz
landskronasg@hotmail.com
Vet-SM banskytte: Börje Fritz
landskronasg@hotmail.com
SM banskytte:
Göran Andersson cgwa@comhem.se
Fältskytte:
Mats Johansson mats.johansson@telefonisupport.se
Banläggare:
Bengt-G Olsson och Jan Andersson

070-552 26 47
073-370 46 49
073-370 46 49
070-779 09 27
070-388 49 60

Tävlingarnas omfattning
Fredag 11/9
Tävlingscentrum för Veteran-SM, Landskrona skg:s skjutbana i Landskrona.
Tävlingscentrum för SM, Dagstorp-Lilla Harrie skjutbana i Dagstorp.
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte ställningar genomförs
enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för de 20 bästa (och lika i VetSM, max 20 i SM). Båda skjutbanorna är manuella, med papperstavlor och därmed förväntas
deltagarna hjälpa till med markering om så behövs. Klassvis tävlan om hederspriser enligt
Regelboken. (Inga liggandeklasser.)

Lördag 12/9
Tävlingscentrum för Veteran-SM, Landskrona skg:s skjutbana i Landskrona.
Tävlingscentrum för SM, Dagstorp-Lilla Harrie skjutbana i Dagstorp.
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte liggande genomförs
enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för de 20 bästa (och lika i VetSM, max 20 i SM). Båda skjutbanorna är manuella, med papperstavlor och därmed förväntas
deltagarna hjälpa till med markering om så behövs. Klassvis tävlan om hederspriser enligt
Regelboken. (Alla klasser.)

Söndag 13/9
Tävlingscentrum Björka loge, Sularp, Södra Sandby strax öster Lund, knappa 4 mil från
Landskrona. Svenskt Mästerskap, Svenskt Veteranmästerskap och RM Kpist fältskytte
genomförs med klassvis tävlan om hederspriser enligt Regelboken. Skyttar ur klasserna
KpF1och KpF2 skjuter endast liggande. RM omfattar klasserna KpF1, KpF2 och skyttar ur
Veteranklasserna som väljer att skjuta i speciell gemensam liggandeklass (noteras med ligg i
anmälan). Beräknad sträcka för promenad är c:a 2 km. Egna fordon används enligt
inledningsorden.

Lagtävlingar
SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 5 deltagare. I lag får ingå skyttar som fyllt
minst 17 år, oberoende av individuellt mästerskap, dock ej ur RM. (Skytt får endast ingå i ett
förbundslag.)
Veteran–SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 5 deltagare. I lag får ingå skyttar
som under året fyller lägst 55 år, dock ej ur RM. (Skytt får endast ingå i ett förbundslag.)
SM Föreningslag: Förening får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare. I lag får ingå
skyttar som fyllt 17 år, oberoende av individuellt mästerskap, dock ej ur RM.

Anmälan
Anmälan sker i första hand via E-post till: landskronasg@hotmail.com
Som alternativ kan anmälan skickas per post till: Landskrona skyttegille
Hornsgatan 4
261 34 Landskrona
Tävlingslicens ska vara betald och licensnummer anges på anmälningslistan.
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 20 augusti 2015.
Avgifter
Individuellt
250:- per disciplin
Förbundslag
300:- per lag
Föreningslag 200:- per lag
Lunch söndag 80:- per portion
Avgifterna sätts in på Landskrona skyttegilles Pg 16 01 33 - 5, senast 20 augusti 2015.
Märk med SM Kpist 2015 och föreningen namn.
För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid!
Information
Kpist-SM:s hemsida: http://kpistsm2015.skyttesport.net
Tävlingscentrum Landskrona skg skjutbana: torsdag 16.00 - 20.00.
fredag 07.00 - tävlingsdagens slut.
lördag 07.00 - tävlingsdagens slut.
Tävlingscentrum Björka gård:
söndag 07.00 - tävlingsdagens slut.
Beställda matkuponger samt dekaler och ev. kompletterande information hämtas av
föreningsrepresentant i informationen Landskrona skg skjutbana.
Uppropstider
Kompletta startlistor publiceras på tävlingens hemsida senast 2 september och finns anslagna
på respektive tävlingscentrum under tävlingsdagarna.
Resultat
Resultatlistor anslås efterhand på respektive tävlingscentrum och publiceras efterhand på
tävlingarnas hemsida.
Vapenkontroll
Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop (godkännande gäller för
alla discipliner där samma vapen används). Stickprov kan genomföras efter varje omgång i
banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte, samt för medaljörerna i respektive
mästerskap.
Tider för obligatorisk vapenkontroll: Torsdag, Landskrona skg skjutbana 17.00 - 20.00.
Fredag, Landskrona skg skjutbana 07.00 - 10.00.
Lördag, Landskrona skg skjutbana 07.00 - 09.00.
Söndag, Björka loge
08.00 - 09.00.
Vapentekniker
Arvid Wägroth har återigen lovat ställa upp för oss kpistskyttar. Mindre brister som upptäcks i
samband vapenkontrollen kan åtgärdas, i den mån tiden tillåter detta, inte minst med hänsyn
till hans eget deltagande i skyttet.
Visa hänsyn ............ och gärna lite tacksamhet för hans värdefulla insatser!

Vapenförvaring
Skyttarna ansvarar själva för att vapen och ammunition förvaras och hanteras enligt gällande
bestämmelser. Tänk på att vi befinner oss i ett tätbefolkat område.
Prisutdelning
Fredag och lördag: Gemensam prisutdelningsceremoni för SM och Veteran-SM på skjutbanan i Landskrona, direkt efter genomförda tävlingar respektive dag.
Söndag:
På Björka loge, direkt efter genomförd tävling.
Priser
SM och Veteran-SM:
Lagerkrans till mästare, 3 medaljer i band och 7 jetonger.
SM och Veteran-SM förbundslag: Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen.
SM föreningslag:
Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen.
RM:
SvSF:s RM-plakett till de tre främsta.
Hederspriser tilldelas minst 1/3 av deltagarna individuellt och i lag.
Logi
Vid skjutbanan i Landskrona finns möjlighet till husvagns-/husbilsuppställning, dock utan
möjlighet att koppla in el, men med tillgång till toaletter och vatten i skyttepaviljongen.
Kontaktman Börje Fritz, tfn 073-370 46 49.
Hotel Chaplin, Östergatan 108, 261 34 Landskrona. Tfn 0418-163 35
Landskrona-Vens Turistbyrå 0418-47 30 00
Borstahusens semesterby
0418-108 37
Borstahusens camping
0418-107 37
Mat
Fredag och lördag: På skjutbanorna i Landskrona och Dagstorp finns fikaservering med
kaffe/te, smörgåsar, läsk/lättöl och grillad korv.
Söndag:
På Björka loge finns fikaservering med kaffe/te, smörgåsar, läsk/lättöl
och grillad korv.
Här erbjuds även lunch för 80:-, bestående av kötträtt eller vegetarisk rätt,
som anges i anmälan.
Vägbeskrivning
Platserna finns utmärkta på kartor som bifogas denna inbjudan och är införda på Kpist-SM:s
hemsida http://kpistsm2015.skyttesport.net .

Anmälan SM, Veteran-SM och RM Kpist 2015 i Skåne
Förbundsbokstäver:
E-post:
Telefon:
Mobiltelefon:

*
Kötträtt

Vegetarisk *

Lunch
Söndag
Veteran-SM

SM

RM
(liggande)

Skjutklass

Föreningslag

Veteran-SM

SM

Skjutklass

Föreningslag

Veteran-SM

SM

Skjutklass

Ange deltagande med skjutklass. Markera med X för aktuellt SM, Vet-SM respektive RM. Ange lagmedlem med lagsiffra.
TävlingsNamn
Vänster
Ställning
Liggande
Fält
licens-skytt
nummer

Föreningslag

Förening:
kontaktperson:
Utdelningsadress:
Postadress:

*/ Ange eventuell specialkost vid beställning av söndagslunch:
Antal husvagnar/husbilar från föreningen, på uppställningsplats vid Landskrona skjutbana:
Sammanställning avgifter
Typ avgift
Antal
à pris
Totalt antal individuella starter (alla discipliner)
250:Totalt antal föreningslag ställning, liggande och fält
200:Totalt antal luncher söndag
80:Totalsumma att inbetala till Plusgiro 16 01 33 - 5 senast 20 augusti 2015:

Summa

Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast 20 augusti 2015,
enligt adress i inbjudan.
Kopia av denna anmälan ska skickas till ansvarig
ledare inom eget förbund (distrikt), som underlag för
anmälan av förbundslag senast 27 augusti.

Anmälan Förbundslag SM och Veteran-SM Kpist 2015 i Skåne
Förbund:
kontaktperson:
Utdelningsadress:
Postadress:
Förbundslag SM Ställningar
Nr
Skyttens namn
1
2
3
4
5

Förbundsbokstäver:
E-post:
Telefon:
Mobiltelefon:

Förening

Förbundslag SM Liggande
Nr
Skyttens namn
1
2
3
4
5

Förening

Förbundslag SM Fält
Nr
Skyttens namn
1
2
3
4
5

Reserv

Reserv

Reserv

Förbundslag Veteran-SM Ställningar
Nr
Skyttens namn
Förening
1
2
3
4
5

Förbundslag Veteran-SM Liggande
Nr
Skyttens namn
Förening
1
2
3
4
5

Förbundslag Veteran-SM Fält
Nr
Skyttens namn
1
2
3
4
5

Reserv

Reserv

Reserv

Sammanställning avgifter
Typ avgift
Antal à pris
Antal förbundslag SM ställning, liggande och fält
300
Antal förbundslag Veteran-SM ställning, liggande och fält
300
Totalsumma att inbetala till Plusgiro 16 01 33 - 5 senast 27 augusti 2015:

Summa

Förening

Förening

Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast 27 augusti 2015,
enligt adress i inbjudan.

