
 

 

Svenska Pistolskytteförbundets regler för tävling i Fältskjutning och Militär Snabbmatch 

med Försvarsmaktens personal. Ver 2017-06-27 (försöksutgåva). 

Grunder 

Dessa regler gäller för tävlingar som arrangeras av Svenska Pistolskytteförbundet eller någon 

av dess kretsar eller föreningar, på uppdrag av Försvarsmakten. 

Endast den som med godkänt resultat genomgått Försvarsmaktens Brukarutbildning block A 

får delta i tävling. 

Generellt gäller Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, aktuell upplaga, med 

nedanstående tillägg, undantag och förändringar. 

Avvikelser från Skjuthandboken 

Kapitel B.1 (hela) 

Det som sägs om propp (säkerhetspropp) gäller ej. 

Kapitel B.1.2.1 

Andra punktsatsen (En pistol har ett påfyllt magasin i vapnet) samt de två meningarna efter 

punktsatserna (”Påfyllt magasin eller enstaka patron får inte införas i vapnet förrän laddning 

anbefallts” samt ”Laddning får ej äga rum förrän skytt befinner sig på plats varifrån skjutning 

skall äga rum”.) utgår. 

Kapitel B.1.2.3 

Laddning och patron ur genomförs enligt FM bestämmelser. 

Kapitel 1.2.4 

Visitation efter skjutning genomförs enligt FM bestämmelser. 

Kapitel 1.2.5 

Förvaring och transport genomförs enligt FM bestämmelser. 

Kapitel C.1 

Utgår. Ersätts av bestämmelser från FM. 

Kapitel C.2.2 

Ersättningstext: Tillåtet vapen är Pistol 88 med varianter. Vapnet skall ha av FM/FMV tillåten 

konfiguration och ej vara belagt med användningsförbud (grundtillsyn genomförd och utan 

otillåtna modifieringar etc.). Minsta tillåtna avfyringskraft 20 N. Användande av enskilt 

anskaffat vapen är inte tillåtet. 

Kapitel C.2.3 

Ersättningstext: Om arrangören tillhandahåller ammunition skall denna användas. 

Alternativt anges att 9 mm skarp patron m/39B används. Anges i inbjudan. 



 

 

Kapitel C.2.4 

Tillägg: Skytt bär fältuniform 90 eller 90 P. Övriga i systemet ingående persedlar får bäras. 

Hörselskydd, glasögon och hölster skall vara av fastställd modell.. 

Kapitel C.3.1 

Tillägg: Tävling kan begränsas till att vara öppen endast för vissa kategorier av personal, 

exempelvis officerare och GSS, Hemvärnsmän, Frivilligpersonal etc, eventuellt endast de som 

tilldelats Pistol 88 och/eller de som i sin befattning är utrustade med Pistol 88. Anges i 

inbjudan. 

Kapitel C.4.2.2-5 

Befintlig text används i tillämpliga delar tillsammans med FMV anvisningar för kontroll. 

Kapitel C.5 

Utgår. 

Fältskjutning 

Kapitel D.2-5 

Utgår. 

Kapitel D.6.2 

Alternativ till ”LADDA” är ”MAGASIN I”, som sker i hölstrat vapen1 eller följs av ”HÖLSTRA”. 

Allt som berör säkerhetspropp utgår. 

Kapitel D.6.3 

Alternativ utgångsställning är ”pistolen hölstrad med påfyllt magasin infört, patronläget 

tomt”, olika varianter av oladdad pistol på bord etc. Hölsterdrag och förflyttning med laddat 

vapen är inte tillåtet. 

Framryckning kan ingå i skjutmoment och sker då med oladdat vapen, hölstrat enligt ovan 

och med extra magasin i magasinfodral. 

Kapitel 6.4 

Magasinbyte kan ingå i skjutmomentet.  

Antalet skott på en station anges i målförutsättningen, maximalt 17+17+17. Antalet påfyllda 

patroner per magasin som används på en station skall vara lika. 

Påfyllt magasin bärs i reglementerat magasinfodral. 

Kapitel D.10.1 

                                                           
1 SoldR Mtrl Vapen Pistol 88 sid. 45 



 

 

Banläggningen kan med fördel hämta inspiration från deltagarnas befattningar (hundförare, 

flygförare, mc-ordonnanser, sjukvårdspersonal etc). 

Kapitel D.10.9.1 

Med utgångspunkt från bestämmelserna för vapengrupp A väljs maximala figur/avstånd/tid-

förhållande som vid mörkerfältskjutning. 

Militär snabbmatch 

Kapitel J.2-5 

Utgår 

Kapitel J.6.5 

Skjuttiderna är 12, 10 respektive 8 sekunder. 


