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Välkomna till SM Kpist i Östergötland 
 
Alla kpistskyttar hälsas välkomna till årets höjdpunkt med kpisten. Det här 

blir ett arrangemang utan försvarsmaktens deltagande beträffande terräng 

och skjutbanor. Välvilliga markägare och skjutbaneägare ställer upp så vi 

kan hålla på med det roliga kpistskyttet. Många timmar har även skyttar 

ur förbundets föreningar ställt upp med. 

 

Fredagen börjar med bana ställning i Norrköping på Borgsholms 

skjutbana. Skjutningen genomförs i det alternativa programmet på 24 

banor med manuell markering av skyttarna. 

 

På lördagen blir det bana liggande även det i det nya programmet på 

samma skjutbana. 

 

På söndagen får ni transportera er ca 1,5 mil till Västra Husby bygdegård 

för upprop till fältskjutningen. Från bygdegården kommer buss att 

transportera er till tävlingsterrängen, patrullstigen är ca 2 km lättgången 

terräng och innehåller även ett stopp för saft och bulle. 

 

Om ni tänkt turista i Östergötland finns det många mål att sikta in sig på. 

Bland annat Kolmårdens djurpark, Arbetets museum i Norrköping, Gamla 

Linköping, Medeltidsstaden Söderköping, ett antal slussar utmed Göta 

Kanal. 

 

 

VÄLKOMA TILL ÖSTERGÖTLAND 
 
Torbjörn Andersson 

Tävlingsledare 
 



 

Tävlingsledning 

Tävlingsledare Torbjörn Andersson            070-4699732  

Tävlingssekreterare Bo Ohlsson                            070-5459315 
Tävlingskassör Bo Ohlsson 

Hemsida/data Per Lindehoff 

Fältskjutning Kurt Harrström                   070-3564411 

Banskjutning Torgny Häll                          070-5786070 

 

 

 

Tävlingarnas omfattning 

Fredag 23/8 

Tävlingscentrum Borgsholm i Norrköping 
Svenskt mästerskap och svenskt veteranmästerskap Kpist banskytte ställningar genomförs 

enligt det alternativa programmet. Final för de 20 bästa och lika efter grundomgång. (Max 25) 

Konventionell skjutbana med papperstavlor och därmed förväntas deltagarna hjälpa till med 

markering. Klassvis tävlan om hederspriser sker enligt Regelboken. (Inga speciella 

liggandeklasser.) Summamarkering på samtliga serier med lägesbrickor. 

 

Lördag 24/8 

Tävlingscentrum Borgsholm i Norrköping 
Svenskt mästerskap och svenskt veteranmästerskap Kpist banskytte liggande genomförs 

enligt alternativt mästerskapsprogram. Final för de 20 bästa och lika efter grundomgång (Max 

25). Konventionell skjutbana med papperstavlor och därmed förväntas deltagarna hjälpa till 

med markering. Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser enligt Regelboken. 

Summamarkering på samtliga serier med lägesbrickor. 

 

Söndag 25/8 

Tävlingscentrum Västra Husby Bygdegård 
Svenskt mästerskap och svenskt veteranmästerskap Kpist fältskytte genomförs med klassvis 

tävlan om hederspriser enligt Regelboken. 

Skyttar ur klasserna KpF1och KpF2 må delta i tävlan om hederspriser och skjuter endast 

liggande. De tävlar i gemensam klass med skyttar ur KpF 65, KpF 70 och KpF 75 som, utom 

SM-tävlan, önskar skjuta endast liggande (noteras med ligg i anmälan). Liggande skyttar kan 

komma att få skjuta knä på vissa stationer beroende på terrängen 

Det blir busstransport från Bygdegården till fältskyttet. Fältskyttestigens längd blir c:a 2000 m 

i lätt terräng, med paus för dryck och bulle efter halva sträckan. (Möjlighet till transport i bil 

finns men tillstånd för detta krävs). 

 

Lagtävlingar 
SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 5 deltagare alla räknas. I lag får ingå 

skyttar som fyllt minst 17 år, oberoende av individuellt mästerskap. (Skytt får endast ingå i ett 

förbundslag.) 

 

Veteran – SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 5 deltagare alla räknas. I lag får 

ingå skyttar som under året fyller lägst 55 år. (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. 



Anmälan 
Anmälan sker i första hand via SvSF Tävlingskalender (IndTA) 

I andra hand som epost till  smkpist@ostgotaskytt.se 

Som sista alternativ post till:  Bo Ohlsson 

 Dammkärrsvägen 10 

 618 95 Stavsjö 

 

Se till att tävlingslicens är betald och att licensens nummer anges på anmälningslistan. 

Om ni anmäler i SvSF Tävlingskalender fås licensnumret med automatiskt,  

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 2 augusti 2013. 

 

Avgifter 

Individuellt 250:-  per disciplin 

Distriktslag 300:-  per lag 

Föreningslag 200:-  per lag 

Bussavgift fält   20:-  per deltagare/Obligatorisk 

Lunch   75:-  per portion 

Grillkväll 135:-  per person 

 

Avgifterna sätts in på Östergötlands Skyttesportförbunds bankgiro  416-7615 senast 2 augusti. 

Märk med SM Kpist 2013 och förening (eller distrikt).  

För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid! 

 

Information 
Kpist-SM:s hemsida: kpistsm2013.ostgotaskytt.se 

Tävlingscentrum Borgsholm: Infoavdelning torsdag  16.00 - 20.00. 

  fredag  07.00 - tävlingarnas slut 

  lördag  07.00 - tävlingarnas slut 

Tävlingscentrum V:a Husby bygdegård söndag  07.00 - tävlingarnas slut 

Beställda matkuponger samt dekaler och ev. kompletterande information hämtas av 

föreningsrepresentant på infoavdelning. 

 

Uppropstider 

Kompletta startlistor publiceras på tävlingens hemsida senast 14 augusti och finns anslagna på 

respektive tävlingscentrum under tävlingsdagarna. Skjuttider skickas ut endast efter särskild 

begäran. 

 

Resultat 

Resultatlistor anslås efterhand på respektive tävlingscentrum och publiceras efterhand på 

tävlingarnas hemsida, samt på SvSF:s hemsida. 

 

Vapenkontroll 
Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före upprop till skjutning. (En kontroll 

gäller för alla discipliner där samma vapen används.) Stickprov kommer att genomföras efter 

varje omgång i banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte, samt för medaljörerna i 

respektive mästerskap. 

Tider för obligatorisk kontroll: Torsdag,  Borgsholm  17.00 - 20.00. 

 Fredag,  Borgsholm 07.00 - 10.00. 

 Lördag,  Borgsholm 07.00 - 09.00. 

 Söndag,  Bygdegården 07.00 - 09.00. 

http://kpistsm2013.ostgotaskytt.se/


Vapentekniker 
Arvid Wägroth har återigen lovat ställa upp för oss kpistskyttar i den mån tiden tillåter för 

åtaganden i samband vapenkontroll och framförallt eget deltagande i tävlingarna.  

Visa hänsyn …………     och gärna lite tacksamhet för hans värdefulla insatser! 

 

Vapenförvaring 
Skyttarna ansvarar själva för att vapen och ammunition förvaras enligt gällande 

bestämmelser. Tänk på att vi under stora delar av tiden befinner oss i ett storstadsområde! 

 

Prisutdelning 

Fredag: Borgsholms skjutbana, direkt efter avslutad tävling. 

Lördag: Borgsholms skjutbana, direkt efter avslutad tävling. 

Söndag: Västra Husby Bygdegård, direkt efter avslutad tävling. 

 

Priser 

SM och Veteran-SM: Lagerkrans till mästaren, 3 medaljer i band och 7 jetonger. 

SM och Veteran-SM förbundslag: Jetonger till lagmedlemmarna i de tre främsta lagen. 

SM föreningslag: Jetonger till lagmedlemmarna i de tre främsta lagen. 

 

Minst 1/3 av deltagarna, individuellt och lag, tilldelas hederspriser. 

 

Ledarträff 

En ledare/representant per förbund bjuds in till sedvanlig ledarträff under fredagskvällen, 

direkt efter genomförd prisutdelning. Tid och plats meddelas senare. 

 

Logi 

Avtal har träffats med Scandic Norrköping Norr och City, för boende under Kpist-SM. 

Enkelrum 500:-, dubbelrum 650:-, trebädd 850:-. Som gäst har ni fri tillgång till trådlöst 

internet, pool, bastu och gym. För bokning ring 011-495 55 10 för att erhålla dessa priser ange 

kod KPIST 

 

Himmelstadlunds Camping, Fyrbäddsstugor, tvåbäddsstugor och husvagnsplatser med el. 

011-171190, http://www.himmelstalundscamping.com/ 

 

Husvagnsplatser vid skjutbanan 

Utan el, duschmöjligheter ca 1 km från skjutbanan, Bajamaja. Vatten ur tank från Norrköping 

vatten. 

 

Måltider 

Lunch kan erbjudas vid respektive tävlingscentrum från 11.00 till 15.00 och förbeställs i 

samband med anmälan.  

Fredag, Borgsholm:  Amerikansk chiligryta med ris. Bröd och bubbligt vatten  ingår. 

Lördag, Borgsholm: Kålpudding med gräddsås. Bröd och bubbligt vatten ingår. 

Söndag, Västra Husby: Grillade kycklingklubbor med potatissallad och grilldressing. Bröd 

och bubbligt vatten  ingår. 

Fikaservice på respektive tävlingscentrum från 07.00 till 17.00. även varm korv. 



Grillkväll 

På lördagskvällen hoppas vi på många deltagare på en grillkväll med följande på menyn. 

Helstekt honungsglaserad långhare och grillad Amerikansk Flapstek 

Grönsallad 

Potissallad 

Haricot vertes med keso och bacon 

2 olika såser 

Caprese (tomat och mozzarellasallad) 

Bakad majs 

 

 

Vägbeskrivning 

Platserna finns utmärkta på den karta som är införd på Kpist-SM:s hemsida. 

Vägvisning till respektive tävlingscentrum finns i närområdet.  

 

Koordinater 

Borgsholm Norrköping: Breddgrad, 58 33’ 59’’, Längdgrad, 16 7’ 57’’ 

Länk: http://kartor.eniro.se/m/nhrHx 

Bygdegården Västra Husby: Breddgrad, 58 28’ 48”, Längdgrad, 16 10’ 6” 

Länk: http://kartor.eniro.se/m/nhr3f 

 

Besöksmål och boende 

http://www.upplev.norrkoping.se/ 


