
 

 
 
 
 

PÅ UPPDRAG AV 
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS 

GEVÄRSSEKTION 
INBJUDER 

 
VÄRMLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND 

TILL 
 

SM KPIST 2016 
 

enligt SvSF:s 
 

Gevärssektionens Regelbok Nationellt skytte 
Fredag 19 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning 
Lördag 20 augusti, SM och Vet-SM Kpist Liggande 
Söndag 21 augusti, SM, Vet-SM och RM Kpist Fält 

 
 



 

 

Varmt välkommen till Solstaden Karlstad 

 

Värmlands Skyttesportförbund har glädjen att arrangera SM i Kpist 2016. Tävlingarna äger 

rum i Karlstadstrakten med goda tävlingsförutsättningar och med en erfaren 

tävlingsorganisation. Kpist SM skapar fina möjligheter att träffas och lära känna likasinnade 

skyttar under trevlig samvaro. Vår förhoppning är att mästerskapet ska ge alla deltagare fina 

minnen att ta med sig från vår fina stad. 

 

Ställningsskyttet genomförs fredagen den 19 augusti och liggandeskyttet lördagen den 20 

augusti. Fältskyttet skjuter vi söndagen den 21augusti. Tävlingscentrum för allt skytte blir 

Sanna Södra skjutbana i Karlstad. Fältskyttet kommer till huvuddel skjutas i sandtag utanför 

staden. Transport från tävlingscentrum till fältskyttets tävlingsplatser svarar skyttarna själva 

för. 

 

Med sitt läge där Sveriges längsta älv möter Norra Europas största insjö, har Karlstad varit en 

viktig handels- och marknadsplats ända sedan 1200-talet. Staden växer så det knakar, både i 

centrum och på shoppingcenter strax utanför stan. I Karlstad är vattnet alltid närvarande. 

Någon del av Klarälvens alla älvgrenar finns, om inte direkt utanför fönstret, så i alla fall en 

kort promenad bort. Sommartid kan man till och med åka buss på vattnet eller ta ett dopp i 

älven mitt i stan.  

 

Dagens Karlstad formas av upplevelser, evenemang och möten. Med ett läge mitt emellan 

Stockholm, Göteborg och Oslo samt bra kommunikationer med såväl buss och tåg som flyg, 

passar Karlstad perfekt för bland annat skytteevenemang med SM status. 

 

Jan-Olof Svensson   

Tävlingsledare 



Tävlingsledning/Organisation 

Tävlingsledare Jan-Olof Svensson 0565-81095  m 070- 264 80 91 janolofsvensson@telia.com 

Stf tävlingsledare Johan Ekstam 054-837273 m 070-511 46 38 johan.ekstam@gmail.com 

Tävlingssekreterare Bo Knoblauch 070-769 78 30 bo.knoblauch@tele2.se 

Tävlingskassör Stefan Lundgren 070-200 42 10 innertior@gmail.com 

Banskjutning              Bertil Nilsson 0570-711423     bertil.r.nilsson@gmail.com 
Fältskjutning Nils-Erik Karlsson 054-184258  m 070-786 52 06 nisse.karlsson@mbox302.tele2.se 

Priser Kjell Nilsson 0590-30928  m 073-022 42 59 kjellnilsson.0590-31111@telia.com 

 

Tävlingscentrum för SM /Veteran-SM är Sanna Södra skjutbana i Karlstad. 

 

Tävlingarnas omfattning 

 

Fredag 19/8 

 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte ställningar genomförs 

enligt mästerskapsprogrammet, med grundomgång följt av mellanomgång och final för de 20 

bästa och lika i Veteranmästerskapet, (max 30 skyttar).  

 

Skjutbanorna är manuella, med papperstavlor och därmed förväntas deltagarna hjälpa till med 

markering. Klassvis tävlan om hederspriser enligt Regelboken. (Inga liggandeklasser.) 

 

Lördag 20/8 

 

Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte liggande genomförs 

enligt mästerskapsprogrammet, med grundomgång följt av mellanomgång och final för de 20 

bästa och lika i Veteranmästerskapet, (max 30 skyttar).  

 

Skjutbanorna är manuella, med papperstavlor och därmed förväntas deltagarna hjälpa till med 

markering. Klassvis tävlan om hederspriser enligt Regelboken. 

 

Söndag 21/8 

 

Svenskt Mästerskap, Svenskt Veteranmästerskap och RM Kpist fältskytte genomförs som 

bilfältskjutning 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. 

Ange i anmälan vilka som samåker. 

 

Lagtävlingar 

 

SM Distriktsslag: Förbund får anmäla ett lag med 5 deltagare alla räknas. 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.) 
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Veteran–SM Distriktslag: Förbund får anmäla ett lag med 5 deltagare alla räknas. 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: bo.knoblauch@tele2.se 

Som alternativ kan anmälan skickas per post till:  

 

Värmlands Skyttesportförbund 

Parkgatan 3 

680 71 Björneborg 

 

Tävlingslicens ska vara betald och licensnummer anges på anmälningslistan. 

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 24 juli 2016. 

 

Avgifter 

 

Individuellt 300:- per disciplin 

Förbundslag 300:- per lag 

Föreningslag 200:- per lag 

Lunch 80:- per portion/dag 

 

Avgifterna sätts in på Karlstads skyttekrets Pg 36 29 84-7, senast 24 juli 2016. 

Märk med SM Kpist 2016 och föreningens namn. 

För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid! 

 

Information 

 

Kpist-SM:s hemsida: http://varmland.skyttesport.se 

 

Tävlingscentrum Sanna södra skjutbana Karlstad: 

torsdag 16.00 - 20.00. 

fredag 07.00 - tävlingsdagens slut. 

lördag 07.00 - tävlingsdagens slut. 

söndag 07.00 - tävlingsdagens slut. 

 

Beställda matkuponger samt dekaler och ev. kompletterande information hämtas av 

föreningsrepresentant i informationen Sanna Södra skjutbana. 

 

Uppropstider 

 

Kompletta startlistor publiceras på tävlingens hemsida senast 12 augusti och finns anslagna på 

tävlingscentrum under tävlingsdagarna. 
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Resultat 

 

Resultatlistor anslås efterhand på tävlingscentrum och publiceras efterhand på tävlingarnas 

hemsida. 

 

Vapenkontroll 

 

Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop (godkännandet 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,  Sanna Södra skjutbana  17.00 - 20.00. 

Fredag,  Sanna Södra skjutbana  07.00 - 10.00. 

Lördag,  Sanna Södra skjutbana  07.00 - 09.00. 

Söndag,  Sanna Södra skjutbana  07.00 - 09.00. 

 

Vapentekniker 

 

Arvid Wägroth och Douglas Ström har troget lovat att ställa upp för oss kpistskyttar. Mindre 

brister som upptäcks i samband med vapenkontrollen kan åtgärdas, i den mån tiden tillåter, 

inte minst med hänsyn till deras eget deltagande i skyttet. 

 

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 

 

Prisutdelningsceremoni för SM /Veteran-SM/RM på skjutbanan, direkt efter genomförda 

tävlingar respektive dag. 

 

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 

 

Hotellavtal finns med Elite Statshotellet, Karlstad, se avtal på hemsidan. 

I övrigt se: www.visitkarlstad.se  

För andra boendealternativ, restauranger och att göra i Karlstad. 

 

Vid skjutbanan finns möjlighet till husvagns-/husbilsuppställning dock utan tillgång till vatten 

och el. Kontaktman Nils-Erik Karlsson 070-786 52 06. 

https://www.elite.se/sv/hotell/karlstad/stadshotellet
http://iof3.idrottonline.se/SvenskaSkyttesportforbundet/Borjaskjuta/Hittadittdistrikt/VarmlandsSkyttesportforbund/Forbundet/AvtalEliteHotels/
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Mat 

 

Fikaservering med kaffe/te, smörgåsar, läsk/lättöl och grillad korv. 

Här erbjuds även lunch för 80 kronor bestående av kötträtt eller vegetarisk rätt, som anges i 

anmälan. 

 

Vägbeskrivning 

 

Sanna Södra skjutbana ligger relativt centralt i Karlstad nära området Våxnäs och vägvisning 

från E 18 kommer att finnas. 

Latitud Longitud position på skjutbanan: 59°23'43.63"N 13°27'51.86"O. 

 

 


