PÅ UPPDRAG AV
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION
INBJUDER
SKÅNES SKYTTESPORTFÖRBUND
GENOM
SVALÖVS SKYTTEFÖRENING OCH MALMÖ SKYTTEGILLE
TILL

SM KPIST 2017
enligt SvSF:s
Gevärssektionens Regelboken Nationellt skytte

Fredag 25 augusti, SM och Vet-SM och RM Kpist fältskytte
Lördag 26 augusti, SM och Vet-SM Kpist ställningsskytte
Söndag 27 augusti, SM, Vet-SM Kpist liggandeskytte

SM Kpist i Skåne 2017
Vi har åter igen glädjen att hälsa landet kpistskyttar välkomna till SM-tävlingar i
Skåne och Spillepengens skyttecenter i Malmö. Detta har blivit möjligt tack vare
Svalövs skytteförening och Malmö skyttegille. Tillsammans har de sett möjligheter
utöver det vanliga och arrangerar mästerskapen efter befintliga förutsättningar.
Därmed ”räddas” årets SM-tävlingar.
Fältskyttet genomförs under fredagen, vilket är den enda möjliga veckodagen, med
hänsyn till övrig verksamhet på skyttecentrat. Ställningsskyttet genomförs under
lördagen och för att ge möjlighet till hemfärd vid rimlig tidpunkt, liggande under
söndagen. Arrangörerna har en ambitiös inställning att klara av arrangemanget,
men var beredda på att markeringshjälp behövs.
Tävlingscentrum för all verksamhet blir, som framgår ovan, Spillepengens
skyttecenter i Malmö, där det även finns möjlighet för uppställning av
husvagnar/husbilar, dock utan möjlighet till inkoppling av el, men
med tillgång till toaletter och vatten.
Vi känner oss stolta och glada över att, genom dessa två föreningar, åter få
möjligheten att ta emot landets Kpistskyttar.
Samtidigt måste framhållas att detta är en ”räddningsaktion”, som startas med
mycket kort förberedelsetid, vilket kan innebära annorlunda praktiska lösningar i
arrangemangen, mot vad vi tidigare sett som naturligt. Troligtvis blir även prisborden
annorlunda och här kan traditionella hederspriser till viss del ersättas med
kontantpriser.
Vår förhoppning är att årets SM kan inspirera till nytänkande och att fler därmed kan
se möjligheten, att i samverkan mellan föreningar och/eller distrikt, arrangera SM i
andra delar av landet. Förutsättningar för detta finns säkert.
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:
Tävlingssekreterare:
Ledare bana:
Ledare fält/banläggare:

Lars Lennartsson
Thomas Persson
Göran Andersson
Kurt Nilsson

lars.lennartsson11@bredband.net
thomas.persson@skyttesport.net
cgwa@comhem.se
0413@70195.se

070-552 26 47
070-634 70 97
070-779 09 27
070-253 01 80

Tävlingarnas hemsida
http://kpistsm2017.skyttesport.net
Tävlingarnas omfattning
Fredag 25/8
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 Veteranklasser
som väljer att skjuta i speciell gemensam liggandeklass (Vet L). Beräknad total promenad är
max 1000 m, på vägar stigar och i plan terräng (fordon kan ej användas).
Lördag 26/8
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte ställningar genomförs
enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för de 20 bästa och lika (dock
max 30). Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser enligt Regelboken (inga liggandeklasser). Skjutbanan är manuell och därmed förväntas deltagarna hjälpa till med markering om
så behövs.
Söndag 27/8
Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte liggande genomförs
enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för de 20 bästa och lika (dock
max 30). Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser enligt Regelboken. Skjutbanan är
manuell och därmed förväntas deltagarna hjälpa till med markering om så behövs.
Gemensamt för alla discipliner gäller, att särskjutning endast kommer att tillämpas för att
särskilja skyttar med högst träff/poäng för att kora mästare.
Lagtävlingar
SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 5 deltagare, oberoende av vilket individuellt
mästerskap dessa deltar i (dock ej deltagare i 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 oberoende av vilket individuellt mästerskap dessa deltar i
(dock ej deltagare i RM). Skytt får endast ingå i ett förbundslag.
SM Föreningslag: Förening får anmäla obegränsat antal lag med 2 deltagare, oberoende av
vilket individuellt mästerskap dessa deltar i (dock ej deltagare i RM).
Anmälan individuellt och föreningslag
Anmälan görs föreningsvis, för individuellt tävlande och föreningslag, online på:
http://live.skyttesport.net senast 2017-07-28. Vid problem med anmälan, kontakta Thomas
Persson, thomas.persson@skyttesport.net tfn 070-634 70 97.
Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att
licens är registrerad.

Anmälan förbundslag
Anmälan av förbundslag sker via E-post till thomas.persson@skyttesport.net senast 10 augusti
på blankett som finns att hämta i SvSF:s tävlingskalender. Avgifter betalas samtidigt!
Anmälda skyttar, uppdelade distriktsvis, publiceras på tävlingarnas hemsida 3 augusti som
underlag för anmälan.
Avgifter
Individuellt
Föreningslag
Förbundslag

300:- per disciplin
200:- per lag
300:- per lag

Avgifter sätts in på Svalövs Skytteförening BG: 374-0610, senast 28 juli 2017.
Märk med SM Kpist 2017 och förenings/distrikts namn.
För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid!
Skjutlagslistor/Uppropstider
Skjutlagslistor med uppropstider publiceras på tävlingarnas hemsida 2017-08-13.
Information
Presenteras fortlöpande på tävlingarnas hemsida http://kpistsm2017.skyttesport.net
Tävlingscentrum Spillepengens skyttecenter: 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 på tävlingscentrum.
Resultat
Resultatlistor anslås på tävlingscentrum och publiceras fortlöpande 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, 17.00 - 20.00.
Fredag,
07.00 - 10.00.
Lördag,
07.00 - 09.00.
Söndag, 08.00 - 09.00.
Reparationer/kontroll
Arvid Wägroth och Douglas Ström har återigen lovat ställa upp för oss kpistskyttar, genom att
utföra den obligatoriska vapenkontrollen. Mindre brister som upptäcks i samband denna kan
åtgärdas, i den mån tiden tillåter detta, inte minst med hänsyn till deras eget deltagande i
skyttet. Visa gärna hänsyn och lite tacksamhet för deras 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. Uppsikt! Vital del!

Prisutdelning
Prisutdelning sker på tävlingscentrum, direkt efter genomförda tävlingar respektive dag.
Medaljer/Hederspriser
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
På Scandic Segevång, Segesvängen, Malmö, finns ett begränsat antal förhandsbokade rum
enligt följande:
Typ av rum
Enkelrum
Dubbelrum
Trebäddsrum
Fyrbäddsrum

Torsdag 24.08.17
810
910
1110
1310

Fredag 25.08.17
810
910
1110
1310

Lördag 26.08.17
810
910
1110
1310

Individuell betalning på plats på hotellet. Frukost ingår. Rummen är om och avbokningsbara
fram till kl 18.00 på ankomstdagen.
Sista dag att boka är 25/7, därefter släpps de för allmän bokning.
 E post: segevang@scandichotels.com och uppge kod SVE250817 samt
bokningsuppgifter.
 Telefon: Ring 08-517 517 00 och välj 1 för rumsbokning. Uppge bokningskod
SVE250817 samt bokningsuppgifter.
Husvagn/Husbil
På tävlingscentrum finns möjlighet till husvagns-/husbilsuppställning, dock utan möjlighet att
koppla in el, men med tillgång till toaletter och vatten. Ange antal från föreningen i anmälan.
Fikaservering
På tävlingscentrum finns fikaservering med kaffe/te, smörgåsar, läsk/lättöl och grillad korv.
Lunch kan beställas i samband med anmälan enligt nedan. Pris: 100:- / portion alla dagar.
I priset ingår sallad bröd lättöl/läsk/vatten/saft och kaffe/te.
Fredag
Kötträtt
Vegetariskt
Fläskfilé med Snitsel
champinjonsås,
potatisgratäng

Lördag
Kötträtt
Vegetarisk
Kycklingfilé i
Kikärtsostkrämig tomatsås, puckar
pasta,

Söndag
Kötträtt
Vegetarisk
Lasagne
Black Bean
med nötfärs Burger

Vägbeskrivning
Spillepengens skyttecenter och Scandic finns utmärkta på bifogad karta.

