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Inbjudan till AK 4 SM och R
RM Pistol 88 vid LedR
(Två bilagor)

Bakgrund
LedR genomför på Rikshemvärnsc
ikshemvärnschefens uppdrag, och med stöd
d av Svenska
Svensk
Skyttesportförbundet och
ch Svenska Pistolskytteförbundet
P
svenskt mästerskap
ästerskap i A
AK
4 och riksmästerskap i pistol 88 under
und lördag och söndag vecka 832, 2018-08
08-11-12.
res
hemvärnsbataljon ställerr upp med
Rikshemvärnschefens vilja är att respektive
minst 5 AK-skyttar.
Inbjudan
Härmed inbjuds till deltagande
ltagande till rubricerad
r
tävling i enlighet med bilaga 1.
Övrigt
Inbjudan, anmälningsblankett,
lankett, kartor
karto och övrig information publiceras
ras efterhand
på samarbetsyta på Emilia,
ilia, SM Ak4 och RM Pistol 2018.

Klicka här för att ange befattning.
befattning

(JLÖ)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Ledningsregementet
Pl 920
749 81 Enköping

Enköpings
öpings garni
garnison

0171-15 70 00

0171-15 70 44

exp-ledr@mil.se
www.forsvarsmakten.se/ledr
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1.

Bakgrund

Ledningsregementet genomför
nomför på Rikshemvärnschefens
R
uppdrag, och
ch med stöd
av Svenska Skyttesportförbundet
tförbundet (SvSF)
(S
och Svenska Pistolskytteförbundet
svenskt mästerskap i AK
K 4B och riksmästerskap
rik
i Pistol 88 under lördag och
söndag vecka 832, 2018-08-11--12.
12.
Tävlingarna genomförss delat på Ledningsregementet,
Led
Enköping och Härads
skjutfält, Strängnäs.

2.

Allmänt

Grundkrav för anmälan
lan till mäst
mästerskapen





Att Ak4-skytten harr giltigt behörighetsbevis
behö
och genomfört kompetensprov
petensprov
för vapnet via hemvärnet.
värnet. (Respektive
(Resp
utbildningsgrupp ansvararr för kontroll
av behörighet.)
genomg grundtillsyn (GT).
Att medförda vapen har genomgått
Att pistolskytt är godkänd A--brukare på vapnet.

Tävlingsregler och bestämmelser
stämmelser i övrigt
AK 4
Svenskt Mästerskap, SM
M med Ak4 B för hemvärnets personalmed tilldelad
illdelad Ak4
och rödpunktssikte enligt
igt SvSF Gevärssektionens
Gev
regelbok Ak4-skytte, med
tillägg att fältuniform m/90
/90 skall bäras.
bär (Uniform m/90 Lätt samt civil
skytteutrustning är ej tillåten.).
illåten.). Hylsfångare
Hyls
skall vara monterad på AK.
Regelboken finns på adress:
http://www.skyttesport.se/globalasse
.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundetgevarsektionentavlingar/dokument/a
r/dokument/allmanna/reglementen/regelbok-ak-4-b.pdf
b.pdf

Pistol
RM med Pistol m/88, ärr öppet endast
endas för personal i hemvärnet som bär pistol i
befattning och omfattar:
 Militär snabbmatch enligt SPSF skjuthandbok del J.
 Fältskytte enligt SPSF
SF Skjuthandbok
Skjuthand
del D jämte tillägg, och genomförs
nomförs som
ett moment ur soldatens
atens perspektiv.
perspek
 Tillåtet vapen är Pistol
stol 88 med varianter.
v
Vapnet skall ha av FM/FMV
/FMV tillåten
konfiguration och ejj vara belagt med användningsförbud (grundtillsyn
genomförd och utan
n otillåtna modifieringar
mo
etc.). Minsta tillåtna
avfyringskraft 20 N.. Användande
Användand av enskilt anskaffat vapen är inte tillåtet.
 Skytt bär fältuniform
m 90 eller 90 P. Övriga i systemet ingående persedlar får
bäras. Hörselskydd,, glasögon oc
och hölster skall vara av fastställd modell.
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https://www.pistolskytteforbundet.s
teforbundet.se//app/uploads/2018/03/SHB_2018_webb.pd
018_webb.pdf
https://www.pistolskytteforbundet.s
teforbundet.se//app/uploads/2018/03/SvenskaPistolskyttef%C3%B6rbundets-regl
regler-f%C3%B6r-t%C3%A4vling-iF%C3%A4ltskjutning-och-Milit%C
Milit%C3%A4r-Snabbmatch-medF%C3%B6rsvarsmaktens-personal
personal-ver-1_1.pdf

3.

Tävlingsklasser

Ak4 B
 SM Fältskytte. Lördag
gt alternativa programmet. Söndag
 SM Banskytte, enligt
Pistol m/88
 RM militär snabbmatch,
atch, Lördag
 RM Fältskytte, Söndag
Lagtävlingar
aljonslag med 5 föranmälda skyttar.Maximaltt ett lag per
 Ak4 B, SM för bataljonslag
bataljon.
 Ak4 B, SM för kompanilag
panilag med 2 föranmälda skyttar. Fritt antal lag per
kompani. (Bataljonsledning
sledning inklusive
inkl
ledningspluton och CBRN-pluton
likställs med kompani)
ta bataljon
 Ak4 B, John Hedinss skyttefonds lagpris. (ej föranmälan) till bästa
 Ak4 B, "Rikshemvärnschefens
ärnschefens A
Aimpoint vandringspris". (ej föranmälan)
anmälan) till
bästa bataljon
 Pistol m/88, RM förr bataljonslag i militär snabbmatch med 3 föranmälda
skyttar.
da skyttar.
 Pistol m/88, RM förr bataljonslag i fältskjutning med 3 föranmälda
Bestämmelser för lagtävlingar
 Lagskyttar Ak4 B skall
kall organisatoriskt
organisa
ingå i samma bataljon (anges
nges med 2
siffror) vid deltagande
nde i SM för bataljonslag och tävlan om "John Hedins
skyttefonds lagpris".
kall organisatoriskt
organisa
ingå i samma kompani (anges
anges med 3
 Lagskyttar Ak4 B skall
siffror) vid deltagande
nde i SM för kompanilag.
 Lagskyttar Pistol m/88
/88 skall organisatoriskt
org
ingå i samma bataljon
on (anges me
med
2 siffror) vid deltagande i RM för
fö bataljonslag.
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4.

Logistik/ekonomi

Transporter
 Respektive OrgE/utbildningsgru
tbildningsgrupp är ansvarig för att samordna transporterna
transportern
av sina tävlanden till och från mästerskapen.
m
 Rikshemvärnschefen
en styrning är
ä att de tävlande i första hand skall
all använda
sig av sina Pb 8 förr att transportera
transport sig till och från mästerskapen. Av
speciella skäl, så som
om avstånd, antal,
a
etc, kan andra transportmedel bli
aktuella.
 Transporter inom tävlingsområdena,
tävlingsområd
och mellan dessa sker genom
övningsledningens försorg.
 Respektive utbildningsgrupp
ingsgrupp svarar
sv
för att transportsäkerhetsföreskrifterna
reskrifterna
avseende vapen, etc.
tc. är kända för
fö deltagarna samt att dessa tillämpas.
Boende/Förläggning
Tävlande personal förläggs
äggs i logement.
logeme
Utspisning/Förplägnad
Utspisning sker i första hand i militärrestaurangen
militä
Stora Frösunda samt i
anslutning till fältskyttet
et Härads Skjutfält.
Skj
Ammunition
Endast ammunition tilldelad
delad av tävlingsledningen
tävli
får användas under
mästerskapen. Ingen egen
en ammunition
ammuniti får medföras. Ammunitionen kommer att
vara av samma partinummer.
Parkering - Tankning
Parkering av fordon sker
er på parkeringen
parkerin
Telefonplan enligt karta. Tankning
ankning av
fordonen kan ske på Ledningsregem
edningsregementet. Respektive utbildningsgrupp
upp ansvarar
för att respektive fordon
n medför Försvarsmaktens
För
ordinarie tankkort och att dessa
dess
kan användas.
Vapenförvaring
Förvaring av AK kommer
er att ske i därför
d
avsedda kassuner på
Ledningsregementet enligt
ligt karta.
Pistol nattförvaras i kassun.
Vapenkontroller
Vapenkontroller genomförs
förs vid ankomst
ank
vid byggnad 99 enligt karta fredag 1808-10 mellan 17.00-21.00
.00 samt på lördag
lö
morgon 06.00-07.00 (reservtid).
Vapentekniker kommerr att finnas tillgängliga
til
för kontroll av vapnen. Inte
kontrollerade och godkända
ända vapen= ingen tävling.
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Ekonomi
Respektive utbildningsgrupp/OrgE
grupp/OrgE svarar
s
för alla kostnader avseende
de transporter,
transporter
etc för egen personal. LedRstår
edRstår för alla
a kostnader för tävlingens genomförande
omförande
som förplägnad, ammunition,
nition, etc. inklusive
in
alla förehavanden mot
skyttesportförbundet och
ch pistolskytteförbundet.
pistolskytt

5.

Anmälan

Anmälningsförfarande
ifogad mall ooch insändes till ledr-sog-utb@mil.sesenast
senast
Anmälan skallske på bifogad
fredag vecka 823, 8 juni.Blanketten
Blanketten döps om till Anmälningsblankett
ett SM Ak4
och RM pistol 2018-xx där xx byts ut mot bataljonssiffra.
I ärenderaden skall det stå Anmälan SM Ak4 och RM Pistol 2018.

Anmälan till tävlingarna
rna ska innehålla
inne
 Personnummer.
 Namn.
 Vapentyp (Endast en vapentyp per
p deltagare är tillåtet).
 Om man är vänsterskytt
skytt eller inte.
int
 Förbandstillhörighet.
et. Bataljonstillhörighet
Bataljonsti
(2 siffror) och kompanitillhörighet
nitillhörighet
(3 siffror)
 Vilka delmoment skytten
kytten deltar i (individuellt/lag etc)
 Vilka delmoment skytten
kytten deltar i (banskytte/fältskytte)
 Beräknad ankomsttid
tid till Ledningsregementet
Lednin
fredag 18-08-10.
 Ev. behov av specialkost
Ofullständig- och efteranmälan
anmälan handläggs
hand
inte.
Under vecka 825 kommer skjutlagslistor
skjutlagsl
och patrull bilistor med uppropstider
propstider att
publiceras på Södermanlandsgruppe
nlandsgruppens hemsida: https://hemvarnet.se/omorganisationen/hemvarnsforbanden/
nsforbanden/908/1504
Ak4 publiceras även påå SvSF:s hemsida
hem
i tävlingskalendern, med adress:
https://www.indta.se/ext?i=5&d=&f
xt?i=5&d=&f=&t=sf

6.

Inställelse

Enskild skytt inställer sig vid sekretariatet
sekret
enligt karta vid ankomst till
Ledningsregementet. Vid
id inställelse erhålls ytterligare information samt detaljera
detaljerat
dagsprogram. Sekretariatet
iatet är öppet under fredag för inställelse mellan 12.00-21.00.
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7.

Inskjutning

Fredag 10 augusti mellan 15.00 och 20.00 kommer inskjutningsbanor
or för båda
vapentyperna att finnass tillgängliga vid Ledningsregementet.

8.

Kontaktpersoner
rsoner skyt
skytteförbunden

SvSF
Lars Lennartsson, 070-552
552 26 47
lars.lennartsson11@bredband.net
edband.net
SPSF
Nils-Anders Ekberg, 070-682
682 66 46
nils-anders.ekberg@pistolskytteforb
stolskytteforbundet.se
Tävlingsledare pistol
Patrik Wiking, 070-787 78 30
patrik@wiking.st
Tävlingsledare Ak 4
Göran Tibell, 070-662 82 66
u.g.tibell@telia.com
Tävlingssekreterare Ak 4
13 82 32
Klas Gustafsson. 076-213
klasg02@gmail.com
Banläggare Ak 4
Johan Berken
johan@berken.org
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9.
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Kartor

Telefonplan
Telefonp
Parkerin
Parkering

Frösunda
Militärrestaurang
Sekretariat

Vapenkontroll
och vapenvård

Vapenförvaring

Vakt
Gardesplan
Ceremoni mm

10.

Utkast dagsprogram
Fredag

Förmiddag AK

Förmiddag Pistol

Eftermiddag AK

Inskjutningsbana öppen 15.00 – 20.00.
Skjutledare ur UVG.
Vapenkontroll 17.00 – 21.00.

Eftermiddag Pistol

Inskjutningsbana öppen 15.00 – 20.00.
Skjutledare ur UVG.
Vapenkontroll 17.00 – 21.00.
Inkvartering. Kvällsmål
Inlåsning vapen.
Lagledargenomgång ca 19.00.
Inkvartering. Kvällsmål
Inlåsning vapen.
Lagledargenomgång ca 19.00.

Kväll AK

Kväll Pistol

Lördag
Vapenkontroll från 06.00.
Transport Härads skjutfält.
Upprop första patrull ESO.
Fältskytte.
Vapenkontroll från 06.00.
Organiserad träning med start
09.00.
Sista patrull in ESO.
Ev. särskjutning. Start ca
15.45, slut ca 16.30.
Transport Enköping
Tävling militär snabbmatch.
Klar till middag.

Söndag
Banskytte. Start 09.00. Sista
upprop ESO.

Middag ca 17.00.

Middag ca 17.00. Ca 18.00
prisutdelning på Gardesplan.
Hemresa.
Middag ca 17.00. Ca 18.00
prisutdelning på Gardesplan.
Hemresa.

Middag ca 17.00.

Transport Härads skjutfält.
Fältskytte.
Finalskjutning.

Fältskytte klart ca 14.00
Transport Enköping.

P7/SSK

2015-04-14

Anmälan till SM AK4 / RM pistol 2018
Kontaktperson:
Adress:
Postadress:

Utbildningsgrupp:
Kontaktperson utbildningsgrupp:

E-post:
Telefon:
Mobil:

Mobil:

Person nr

E-post:
Telefon:

Beräknad ankomsttid till Ledningsregementet, dag, kl:

Förnamn

Efternamn

Individuellt deltagande markera med X.

Bat

Vänster AK 4 B banskytte
AK 4 B fältskytte
Pistol m/88 bana Pistol m/88 fält
Komp skytt
Individ. Bat-lag Komp-lag Individ. Bat-lag Komp-lag Individ. Bat-lag Individ. Bat-lag Specialkost

Deltagande i Bat-lag anges med bat-nr.

Deltagande i komp-lag anges med komp-nr och lagets nr (ex 146-1)

