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SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS GEVÄRSSEKTION
INBJUDER
Landskrona skyttegille
och
Svalövs skytteförening
TILL

SM KPIST 2019
enligt SvSF:s
Gevärssektionens Regelbok Nationellt skytte

Fredag 30 augusti, SM, Vet-SM och RM Kpist fältskytte
Lördag 31 augusti, SM och Vet-SM Kpist ställningsskytte
Söndag 1 september, SM och Vet-SM Kpist liggandeskytte

SM Kpist i Skåne 2019
Vi har åter glädjen att hälsa landet kpistskyttar välkomna till SM-tävlingar i Skåne.
Ännu en gång har detta blivit möjligt tack vare två energiska föreningar, Landskrona
Skyttegille och Svalövs Skytteförening. De har i positiv anda sökt och sett möjlighet
till samverkan på olika sätt och även undersökt olika platser för genomförande.
Tidpunkten överensstämmer med den som sedan januari varit införd i SvSF:s
Tävlingskalender för 2019. Detta har varit ett viktigt ingångsvärde för att inte orsaka
problem i enskild planering, eller för den som deltar i andra skyttegrenar.
Känslan för att rädda Kpist-SM har varit stark i de två föreningarna. Samtidigt innebär
detta ovanligt kort förberedelsetid. Detta gör att vi alla måste vara beredda på och ha
överseende med, annorlunda praktiska lösningar i arrangemangen, mot vad vi
tidigare sett som naturligt.
Tävlingscentrum blir Landskrona Skyttegilles skjutbana, där allt banskytte kommer att
genomföras. Fältskyttet kommer att arrangeras i anslutning till Trollenäs slott i en
kulturhistoriskt intressant och vacker miljö, c:a 3 mil från Landskrona.
Fältskytteterrängen utgörs där av åker och ett naturskönt område,
med slingrande vattendrag.
Vi ser nu fram mot att mötas i en positiv anda, med spännande och utslagsgivande
tävlingar. Vår förhoppning är att ge alla deltagare trivsamma och minnesrika dagar i
Skåne, värda att tänka tillbaka på.
Detta blir fjärde gången under en 7-års period tävlingarna arrangers i Skåne. Nu
måste fler söka kreativa lösningar, genom samarbete över förbunds och andra
invanda ”gränser”, för att trygga Kpist-SM under kommande år. Vi ser alla fram mot
att platsen för nästa års SM kan presenteras under SM i Landskrona.
Vill man så går det!

VÄLKOMNA OCH LYCKA TILL!
Lars Lennartsson
Grenansvarig i SvSF gevärssektion
och tävlingsledare

Tävlingsledning
Tävlingsledare:
Lars Lennartsson
Tävlingssekreterare: Thomas Persson
Ledare bana:
Håkan Fritz
Börje Fritz
Ledare fält:
Göran Andersson
Olle Nilsson
Banläggare fält:
Kurt Nilsson

070-552 26 47
070-634 70 97
070-828 92 45
073-370 46 49
070-779 09 27
070-321 01 48
070-253 01 80

lars.lennartsson11@bredband.net
kpist-sm@skyttesport.net
hfritz68@hotmail.com

borjefritz@hotmail.com
cgwa@comhem.se
olle.n@telia.com
0413@70195.se

Tävlingarnas hemsida
http://kpistsm2019.skyttesport.net
Tävlingarnas omfattning
Fredag 30/8
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 2000 m, på åker och i betesmark med promenadvänlig terräng (fordon kan ej användas).
Lördag 31/8
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 arrangerande föreningar står för markering.
Söndag 1/9
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 arrangerande föreningar står för markering.
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 görs föreningsvis, för individuellt tävlande och föreningslag, online på:
http://live.skyttesport.net senast 2019-07-26. Vid problem med anmälan, kontakta
tävlingssekreteraren Thomas Persson.
Tävlingslicens
Tävlingslicens ska vara betald! Kontrollera själv, eller via egen föreningsadministratör, att
licens är registrerad.

Anmälan förbundslag
Anmälan av förbundslag sker via E-post till: kpist-sm@skyttesport.net 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
Föreningslag
Förbundslag

350:- per disciplin
200:- per lag
500:- per lag

Avgifter sätts in på Svalövs skytteförenings Bankgiro 374-0610, senast 26 juli 2019.
Märk med SM Kpist 2019 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 2019-08-18.
Information
Presenteras fortlöpande på tävlingarnas hemsida enligt ovan.
Tävlingscentrum Landskrona skjutbana: torsdag 16.00 - 20.00.
Fältskyttecentrum Trollenäs Stenmagasin fredag
07.00 - tävlingsdagens slut.
Tävlingscentrum Landskrona skjutbana: lördag
07.00 - tävlingsdagens slut.
Tävlingscentrum Landskrona skjutbana: söndag 07.00 - tävlingsdagens slut.
Beställda matkuponger samt dekaler och ev. kompletterande information hämtas av
föreningsrepresentant i informationen på tävlingscentrum Landskrona och under fredagen i
Trollenäs Stenmagasin.
Resultat
Resultatlistor anslås vid Trollenäs Stenmagasin och på tävlingscentrum Landskrona skjutbana
respektive dagar och 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 endast på Tävlingscentrum i Landskrona!
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
Arvid Wägroth och 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 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: Stenmagasinet Trollenäs
Lördag: Tävlingscentrum Landskrona
Söndag: Tävlingscentrum Landskrona
Medaljer/Hederspriser
SM och Veteran-SM:
SM förbundslag:
SM föreningslag:
RM:
Hederspriser individuellt:

Lagerkrans till mästare, 3 medaljer i band och 7 jetonger.
Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen.
Jetonger till lagmedlemmar i de tre främsta lagen.
SvSF:s RM-plakett till de tre främsta.
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 Landskrona stads hemsida:
https://www.landskrona.se/se-gora/besoka-landskrona/landskrona/bo/
https://www.landskrona.se/se-gora/besoka-landskrona/
Borstahus Camping: https://www.motesplatsborstahusen.se/sv Telefon: 0418-108 37.
Uppge bokningskod SM Kpist vid bokning.
Hotell Chaplin: Telefon: 0418-163 35.
Husvagn/Husbil
På tävlingscentrum i Landskrona 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.
OBS: Uppställning av husvagnar/husbilar får ej ske vid Trollenäs.
Fikaservering
Under fältskyttet vid Trollenäs serveras kaffe/te, smörgåsar, läsk/lättöl i Stenmagasinet.
Under banskyttet på tävlingscentrum i Landskrona finns fikaservering med kaffe/te,
smörgåsar, läsk/lättöl och grillad korv.
Lunch fredag Trollenäs
Lunch bestående av Pytt i panna, dryck och kaffe, kan beställas till fredagens fältskytte i
Trollenäs. Anges vid anmälan. Pris: 80:- / portion.

Vägbeskrivning till Landskrona skyttegilles skjutbana (= siffran 1)

Avfart 25 från E6, Landskrona SÖDRA
Kör mot Landskrona, tag till vänster i första rondellen,
följ vägen tills det kommer en T- korsning,
tag till vänster mot Häljarp kör ca 300 m,
sväng in över cykelvägen till höger strax före motorvägsviadukten,
följ sedan vägen till skjutbanan.

WGS84 DD (lat, long)
55.86300, 12.88037
WGS84 DMS (lat, long)
N 55° 51' 46.80", E 12° 52' 49.32"
WGS84 DDM (lat, long)
N 55° 51.7800', E 12° 52.8220'
RT90
6196548.952, 1316891.347
SWEREF99 TM
6192863.361, 367347.061

Vägbeskrivning till Samlingsplats för fältskytte vid Kpist-SM 2019-08-30.
Följ vägvisning till parkering från infart till slottsområdet, Trollenäs slott, Eslöv.

