
 

 

PÅ UPPDRAG AV   

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION   

INBJUDER  
  

Östergötlands Skyttesportförbund 

Oxelösunds skyttegille och 

Västra Husby skyttegille 

  
TILL  

  

SM KPIST 2020-2022  
  

enligt SvSF:s  

Gevärssektionens Regelbok Nationellt skytte  

  
  

Fredag 2 september, SM, Vet-SM och RM Kpist ställningsskytte  

Lördag 3 september, SM och Vet-SM Kpist liggandeskytte 

Söndag 4 september, SM och Vet-SM Kpist fältskytte 



 Välkomna till Kpist SM 2020–2022 

 

Östergötlands Skyttesportförbund 

Oxelösunds Skyttegille och Västra Husby Skyttegille 

 

Hälsar alla kpistskyttar välkomna till årets höjdpunkt! 

 

Tävlingarna genomförs med att vi skjuter bana ställning på 

Oxelösunds skjutbana på fredagen.  

Skjutningen genomförs med det alternativa programmet på 

20 banor där 20 skyttar går till final. 

 

Lördagen blir det liggande med samma förutsättningar. 

 

På söndagen tar vi oss till Västra Husby Bygdegård för 

fältskyttet.  

Från bygdegården blir det busstransport till 

fältskytteterängen, patrullstigen är cirka 2 km. 
 

  

VÄLKOMNA TILL ÖSTERGÖTLAND OCH 

SÖDERMANLAND!  

  

  

Torbjörn Andersson 
Tävlingsledare 

  

  



Tävlingsledning  

Tävlingsledare:  Torbjörn Andersson  070 469 97 32 torbjorn.andersson@ostgotaskytt.se 

Tävlingssekreterare:  Bo Ohlsson   070 545 93 15 kpist-sm@ostgotaskytt.se 

Ansvarig bana:  Per Andersson 070 204 54 96 perandersson@gmail.com 

Ansvarig fält:  Kurt Harrström 070 356 44 11 kurt.harrstrom@ostgotaskytt.se 

Banläggare fält:  Kurt Harrström   

  

Tävlingarnas hemsida  

https://kpistsm2022.ostgotaskytt.se/ 

 

Tävlingarnas omfattning  

Fredag 2/9  

Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte ställningar genomförs 

enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för de 20 bästa. (Endast 20 till 

final). Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser enligt Regelboken (inga 

liggandeklasser). Skjutbanan är manuell och skyttar kan få markera.  

 

Lördag 3/9  

Svenskt Mästerskap och Svenskt Veteranmästerskap Kpist banskytte liggande genomförs 

enligt alternativa programmet, med grundomgång följt av final för de 20 bästa. (Endast 20 till 

final). Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser enligt Regelboken. Skjutbanan är 

manuell och skyttar kan få markera. 

 

Söndag 4/9  

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 (Ligg). Busstransport till 

tävlingsterrängen. Beräknad total promenad är max 2000 m, på åker och i betesmark med 

promenadvänlig terräng (fordon kan ej användas).  

 

Lagtävlingar  

SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 7 deltagare, oberoende av vilket individuellt 

mästerskap dessa deltar i (dock ej deltagare i RM). Av dessa ingår de 5 bästa skyttarna i laget.  

  

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 för individuellt tävlande och föreningslag, i tävlingskalendern 

https://skyttesport.indta.se/ senast 2022-08-01. Vid problem med anmälan, kontakta 

tävlingssekreteraren Bo Ohlsson.   

  

Tävlingslicens  

Tävlingslicens ska vara betald! Visas vid anmälan i tävlingskalendern.  

  

https://kpistsm2022.ostgotaskytt.se/
https://skyttesport.indta.se/


Anmälan förbundslag  

Anmälan av förbundslag sker via E-post till: kpist-sm@ostgotaskytt.se senast 16 augusti, på 

blankett som finns att hämta i SvSF:s tävlingskalender eller på tävlingarnas hemsida. 

Anmälningsavgift ska betalas samtidigt!  

Anmälda skyttar, uppdelade distriktsvis, publiceras på tävlingarnas hemsida senast den 2 

augusti, som underlag för anmälan. 

 

Avgifter  

Individuellt  400:-  per disciplin 

Föreningslag  250:-  per lag  

Förbundslag  500:-  per lag  

 

Avgifter sätts in på Östergötlands Skyttesportförbunds plusgiro 413762–6 eller bankgiro 

416-7615, senast 1 augusti 2022 (förbundslag 16 augusti).  

Märk med SM Kpist 2022 och förenings/distrikts namn.   

För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid!  

  

Skjutlagslistor/Uppropstider  

Skjutlagslistor med uppropstider publiceras på tävlingarnas hemsida och i SvSF:s 

tävlingskalender 2022-08-18. 

 

Information  

Presenteras fortlöpande på tävlingarnas hemsida enligt ovan.   

Tävlingscentrum Oxelösunds skjutbana: torsdag  16.00 - 20.00. 

Tävlingscentrum Oxelösunds skjutbana: fredag  07.00 - tävlingsdagens slut.  

Tävlingscentrum Oxelösunds skjutbana: lördag  07.00 - tävlingsdagens slut. 

Fältskyttecentrum Västra Husby Bygdegård: söndag  07.00 - tävlingsdagens slut.  

Vägbeskrivning se sista sidorna. 

Beställda saker och ev. kompletterande information hämtas av föreningsrepresentant i 

informationen på tävlingscentrum Oxelösund.  

  

Resultat  

Resultatlistor publiceras fortlöpande på tävlingarnas hemsida och i SvSF:s tävlingskalender.  

  

Vapenkontroll  

Vapenkontroll är obligatorisk och skall vara genomförd före upprop (godkännande gäller för 

alla discipliner där samma Kpist används). Stickprov kan genomföras efter varje omgång i 

banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte, samt för medaljörerna i respektive 

mästerskap. Vapenkontroll utförs på Tävlingscentrum i Oxelösund torsdag till lördag 

och på Tävlingscentrum i Västra Husby på söndagen. 

Tider för obligatorisk vapenkontroll:  Torsdag, 17.00 - 20.00. 

 Fredag, 07.00 - 09.00.   

 Lördag,  07.00 - 09.00.  
 Söndag,  08.00 - 09.00.  

Reparationer/kontroll  

Sven Ola Jönsson har lovat ställa upp för oss kpistskyttar, genom att utföra den obligatoriska 

vapenkontrollen. Mindre brister som upptäcks i samband med denna kan åtgärdas, i den mån 

http://kpistsm2017.skyttesport.net/
http://kpistsm2017.skyttesport.net/


tiden tillåter, inte minst med hänsyn till deras möjlighet att delta i skyttet. Visa gärna hänsyn 

och lite tacksamhet för utförda åtgärder!   

 

Vapenförvaring  

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

bestämmelser. Uppsikt! Vital del!  

  

Prisutdelning  

Prisutdelning sker direkt efter genomförda tävlingar respektive dag.  

Fredag och lördag:  Tävlingscentrum Oxelösund  

Söndag: Tävlingscentrum Västra Husby Bygdegård 

  

Medaljer/Hederspriser  

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

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: 

Individuellt:  1/2 anmälningsavgiften återgår till priser åt minst 1/3 av anmälda deltagare, 

klassvis enligt Regelboken.   

Föreningslag: 2/3 av anmälningsavgiften återgår till priser åt minst en 1/3 av anmälda lag. 

Förbundslag: 1/2 anmälningsavgiften återgår till priser åt minst en 1/3 av anmälda lag. 

 

Logi / Se och göra  

Se och göra https://www.visitoxelosund.se/sv/  https://nykopingsguiden.se/ 

https://visit.norrkoping.se/  

Förslag på boende i en radie 8 km från skjutbanan 

Oxelösunds hotell https://hoteloxelosund.se/sv/  

Good Morning Nyköping https://ligula.se/en/goodmorninghotels/nykoping/  

Sunlight Nyköping https://www.sunlight.se/  

 

Husvagn/Husbil  

På tävlingscentrum i Oxelösund finns möjlighet till husvagns-/husbilsuppställning, dock utan 

möjlighet att koppla in el, men med tillgång till toaletter och vatten. Antal husvagnar/husbilar 

ska anges i föreningens anmälan på separat anmälningsblankett som finns på tävlingens 

hemsida och i tävlingskalendern.  

 

Fikaservering  

Serveras kaffe/te, smörgåsar, läsk/lättöl i Oxelösund och Västra Husby.  

  

Lunch  

Fredag Pannbiff med potatismos, inklusive sallad, bröd och dricka. 

Lördag Kyckling med ris och currysås, inklusive sallad, bröd och dricka. 

Söndag: Portergryta med kokt potatis, inklusive sallad, bröd och dricka. 

Anges på separat anmälningsblankett (samma blankett som för husvagn). Pris: 110:- / portion.   

  

https://www.visitoxelosund.se/sv/
https://nykopingsguiden.se/
https://visit.norrkoping.se/
https://hoteloxelosund.se/sv/
https://ligula.se/en/goodmorninghotels/nykoping/
https://www.sunlight.se/


Vägbeskrivning till Oxelösunds skyttegilles skjutbana 

Avfart 132 Nyköping södra från E4. 

Följ väg 53. Ta avfart Björshult från väg 53. 

Ta D 515 mot målet. 

   

https://goo.gl/maps/6UHu3M1sq4oCwEiYA  

  

https://goo.gl/maps/6UHu3M1sq4oCwEiYA


Vägbeskrivning till samlingsplats Fältskytte Västra Husby Bygdegård 

Ta avfart 119 Norrköping Södra från E4. 

Ta E22 och ta av höger vid Trafikplats Kneippen och fortsätt på E22/Söderleden. 

Ta avfart Trafikplats Vilbergen mot Ö Ryd/V Husby/Centrum/Vilbergen 

I rondellen 2:a avfarten in på Gamla Övägen, även i nästa rondell 2:a avfarten fortsätt på 

Gamla Övägen.  

Sväng höger till väg 210.  

Sväng vänster till Östra Rydsvägen. 

Sväng höger till Bygdegård. 

 

 
 

https://goo.gl/maps/oqmK7hsXmyzR4UsUA 

https://goo.gl/maps/oqmK7hsXmyzR4UsUA

