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INBJUDAN TILL SM Ak4 B och RM PISTOL m/88 VID 

I19 2016-08-12 - - 08-14 
         

 Svar före 2016-06-17 

         

   

Innehåll: 

1. Allmän orientering          

2. Tävlingsklasser 

3. Logistik - Transporter 

4. Anmälningsförfarande 

5. Övrigt 

Rikshemvärnschefen, med stöd av Svenska 

Skyttesportförbundet och Svenska 

Pistolskytteförbundet, har härmed nöjet att 

inbjuda till rubricerade mästerskap som 

genomförs vid I19 i Boden. 
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1. Allmän orientering 
 

1.1 Norrbotten är vackert 

 

Mästerskapen genomförs i vackra naturomgivningar i rikets nordligaste 

landskap, Norrbotten.  

Vi, I19, är stolta över att fått förtroendet av Rikshemvärns- 

chefen att anordna och genomföra mästerskapen med stöd av SvSF och 

SPSF och får förhoppningsvis visa upp Norrbotten från dess bästa sida. 

 

 

Faktaruta 
Regementet uppsattes1624 

som en del i Norrlands 

storregemente.. 

 

Förlades till Boden 1907. 

1910 sattes den första 

skidlöparbataljonen upp. 

 

Idag utbildas två 

mekbataljoner och en 

jägarbataljon samt sju 

hemvärnsbataljoner vid 

regementet. 

 

MRN Stab finns i Boden.  

 

Norrbottensgruppen(NBG) 

svarar för utbildning av 

12.Hvbat och lämnar stöd till 

en omfattande frivillig- och 

ungdomsverksamhet.  

1.2 Tid och plats: 

 

 Tid: 2016-08-12 - - 2016-08-14 

 Plats: I19 Boden 

1.3 Grundkrav för anmälan till mästerskapen: 

 

 Att skytten har behörighet för vapnet via hemvärnet. 

Behörighetsbevis skall medföras. 

 

 Att medförda vapen är grundtillsynskontrollerade (GT). 

 

 Att pistolskytt är godkänd A-brukare på vapnet samt är 

tilldelad vapnet i sin befattning. 

 

 

1.4 Tävlingsregler och bestämmelser i övrigt: 

 

Tävlingsregler för mästerskapen och bestämmelser i övrigt, 

kommer att skickas ut som särskild bilaga under maj månad enligt 

samma sändlista. 

 

Utöver individuella tävlingar med Ak4 B genoförs lagtävlingar för 

bataljonslag samt Rikshvch Aimpoint-pris. 

 

Pistolskyttarna genomför lagtävlingar för såväl militär snabbmatch 

som fält. 

 

Två hänglås samt patronlägeslås (AK 4) skall medföras av 

deltagarna. 
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2. Tävlingsklasser 
 

Ak4 B med hylsfångare: 

 Fältskytte, SM-klass. 

o Kusträsk, söndag 

 Banskytte, SM-klass, Alternativa programmet. 

o Rödberget, lördag 

Pistol m/88: 

 Militär snabbmatch, RM-klass. 

o Rödberget, lördag 

 Fältskytte, RM-klass. 

o Rödberget, söndag 

 

 

 

 

2.4 Mästerskapen: 

 

 Svenskt Mästerskap, SM med Ak4 B enligt Gevärssektionens regelbok nationellt skytte, med tillägg 

att fältuniform m/90 skall bäras. ( Uniform m/90 Lätt samt civil skytteutrustning är ej tillåten. ) 

 Rikshemvärnschefens mästerskap, RM med Pistol m/88, är öppet endast för personal som bär pistol i 

befattning och omfattar: 

1. Militär snabbmatch enligt SPSF skjuthandbok del J. 

2. Fältskytte genomförs som ett moment ur soldatens perspektiv. 

2.3 Lagtävlingar: 

 

 Ak4 B, SM för bataljonslag med 5 föranmälda skyttar. 

  

 Ak4 B, SM för kompanilag med 2 föranmälda skyttar. 

 

 Ak4 B, John Hedins skyttefonds lagpris. 

 

 Ak4 B, "Rikshemvärnschefens Aimpoint vandringspris". 

 

 Pistol m/88, RM för bataljonslag i militär snabbmatch med 3 föranmälda skyttar. 

 

 Pistol m/88, RM för bataljonslag i fältskjutning med 3 föranmälda skyttar. 

OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS!  OBS! 

 

 Lagskyttar Ak4 B skall organisatoriskt ingå i samma 
bataljon (anges med 2 siffror) vid deltagande i SM 

och tävlan om "John Hedins skyttefonds lagpris". 

 Lagskyttar Ak4 B  skall organisatoriskt ingå i 
samma kompani (anges med 3 siffror) vid 

deltagande i SM för kompanilag. 

 Lagskyttar Pistol m/88 skall organisatoriskt ingå i 

samma bataljon (anges med 2 siffror) vid deltagande 

i RM för bataljonslag. 
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3. Logistik - Transporter 
 

3.1 Transporter: 

 

Respektive OrgE/utbildningsgrupp är ansvarig för att 

samordna transporterna av sina tävlanden till och från 

mästerskapen. 

  

Respektive utbildningsgrupp svarar för att 

säkerhetsföreskrifter blir kända och tillämpas. 

3.2 Boende/Förläggning: 

 

Tävlande personal förläggs i logement på 

I19. 

3.3 Vapenförvaring: 

 

Vapenförvaring 

kommer att ske i låsta 

logementskåp (lås 

medföres) med 

patronlägeslås 

(medföres). Pistoler 

tilldelas kassun-

förvaring. 

3.4 Parkering - Tankning: 

 

Anvisning för parkering av medförda 

fordon fås vid tävlingsexpeditionen vid 

ankomst till regementet. 

Tankning av fordonen kan ske på 

regementets drivmedelsanläggning. 

 

3.5 Utspisning/Förplägnad: 

 

Utspisning sker i militärrestaurangen "Tre Renar", där också den gemensamma middagen i samband med 

prisceremonier lördag kväll kommer att ske. 

Viktigt!! Ta del av kommande "Bestämmelser" vad gäller förfarande vid behov av specialkost. 
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4. Anmälan 
 

4.1 Anmälningsförfarande: 

 

Anmälan skall vara tävlingsledaren tillhanda senast 2016-06-17.  

Respektive hv-bataljon skall delta med minst 5 Ak-skyttar.  

OBS! NYTT! Lagtävling pistol avser tremannalag ur respektive hv-bataljon. 

Anmälan skall ske på bifogad anmälningsblankett.  

Anmälningsblanketten skickas till I19 på adress: i19-sm-rm-2016@mil.se   

3.6 Ammunition: 

 

Endast ammunition tilldelad av tävlingsorganisationen får 

användas under mästerskapen. Ingen egen ammunition får 

medföras. 

4.2 Startavgifter: (Se även bilaga 

sammanställning avgifter)  

 

Startavgift individuellt: 250 kr per tävling. 

 

Bataljonslag Ak: 500 kr per tävling. 

 

Bataljonslag Pistol: 250 kr per tävling. 

 

Kompanilag: 150 kr per tävling. 

Kom ihåg ruta 

 

Deadline 

för 

anmälan 

 

2016-06-17 

4.3 Inbetalning av startavgifter: 

 

”Anmälan är bindande efter 2016-06-17 och kostnad för startavgift kan komma att tas ut även för 

tävlande som ej kommit till start. 

I och med att internhandeln med servicemeddelanden har upphört ska inga startavgifter betalas in i 

förväg. 

Eventuell kostnadsfördelning mellan I 19 och de organisationsenheter som deltagit sker i ordinarie 

återrapportering KvR 3.” 

 

 

mailto:P7-SSK-HC@mil.se
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Roland Ekenberg   Stefan Nilsson 

............................................  ......................................... 

RiksHvch/Övningsledare   Tävlingsledare 

     

5. Övrigt 
 

5.1 Rikshemvärnschefens målbild med önskat slutläge: 

 

Att såväl tävlande som funktionärer kommer att ha de bästa minnen med sig 

från mästerskapen och vistelsen i Norrbotten, präglade av varmt 

välkomnande och ytterst välordnade tävlingar. 

 

”De hafva aldrig wikit eller för sin egen dehl tappadt” 

5.2 Rikshemvärnschefens uppmaning till 

samtliga utbildningsgrupper: 

 

Marknadsför mästerskapen! 

 

Stimulera fram tävlande och lag till 

mästerskapen! 

 

Anmäl och betala i tid! 

 

 

 

 

5.3 Utsända dokument: 
 

 Inbjudan 

 Anmälningsblankett 

 Sammanställningsblankett avseende 

startavgifter 

 

 Bestämmelser med tävlingsregler och kartskiss 

utsänds i slutet av maj månad. 

5.4 Kontaktpersoner: 

 

Tävlingsledaren: 

Stefan Nilsson (AK 4B) 
stefan_nilsson59@msn.com  

070-640 49 49 

Bengt Flodin (Pistol) 

070-543 27 13 

bengt.flodin@mil.se 

 
 

Kommendanten: 

Lt Tomas Ottosson 
tomas.ottosson@mil.se  

070-556 56 43 
 

 

mailto:stefan_nilsson59@msn.com
mailto:bengt.flodin@mil.se
mailto:tomas.ottosson@mil.se
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HJÄRTLIGT VÄLKOMNA 

med er anmälan! 

 

Sändlista: 

HvSS, LG, I19, P4, P7, K3, Ing2, Lv6, Amf 1, Hkpflj, MarinB, LedR, FömedC, 

(avsett för samtliga ovan OrgE utbildningsgrupper) 

Svenska Skyttesportförbundet 

Svenska Pistolskytteförbundet.  

 

Som orientering: 

 

Rikshemvärnschefen 

HKV PROD Rikshvavd 

 

Inom I19: 

C I19 

SC 

 


