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Bakgrund

Ing 2 genomför på Rikshemvärnschefens uppdrag, och med stöd av Svenska
Skyttesportförbundet (SvSF) och Svenska Pistolskytteförbundet Svenskt
mästerskap (SM) Ak4 och Riksmästerskap (RM) i Pistol m/88 vecka 932,
2019-08-09--11. Tävlingarna genomförs på Eksjö övnings och skjutfält.

2.

Allmänt

Grundkrav för anmälan till mästerskapen




Att Ak4-skytten har giltigt behörighetsbevis och genomfört kompetensprov
för vapnet via hemvärnet. (Respektive utbildningsgrupp ansvarar för kontroll
av behörighet.)
Att medförda vapen har genomgått grundtillsyn (GT).
Att pistolskytt är godkänd A-brukare på vapnet.

Tävlingsregler och bestämmelser i övrigt
Ak4
SM Ak4 för Hemvärnspersonal enligt SvSF Gevärssektionens regelbok Ak4skytte. Tillåtna Ak4 modeller: Ak4 B och Ak4 C med Rödpunktssikte.
Hylsfångare skall vara monterad på Ak4. Observera att fältuniform m/90 skall
bäras. (Uniform m/90 Lätt samt civil skytteutrustning är ej tillåten.).
Regelboken finns på adress:
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Pistol m/88
RM med Pistol m/88, är öppet endast för personal i hemvärnet som bär pistol i
befattning och omfattar:
 Militär snabbmatch enligt SPSF skjuthandbok del J. Svenska
Pistolskytteförbundets regler för tävling i Fältskjutning och Militär
Snabbmatch med Försvarsmaktens personal. Ver 2017-06-27 (försöksutgåva).
 Fältskytte enligt SPSF Skjuthandbok del D jämte tillägg. Svenska
Pistolskytteförbundets regler för tävling i Fältskjutning och Militär
Snabbmatch med Försvarsmaktens personal. Ver 2017-06-27 (försöksutgåva).
Genomförs som ett moment ur soldatens perspektiv.
 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.
 Skytt bär fältuniform 90 eller 90 P (ej 90 Lätt). Övriga i systemet ingående
persedlar får bäras. Hörselskydd, glasögon och hölster skall vara av fastställd
modell.
https://www.pistolskytteforbundet.se//app/uploads/2018/03/SHB_2018_webb.pdf
https://www.pistolskytteforbundet.se//app/uploads/2018/03/SvenskaPistolskyttef%C3%B6rbundets-regler-f%C3%B6r-t%C3%A4vling-iF%C3%A4ltskjutning-och-Milit%C3%A4r-Snabbmatch-medF%C3%B6rsvarsmaktens-personal-ver-1_1.pdf
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Tävlingsklasser

Ak4
 SM Fältskytte, lördag
 SM Banskytte, söndag (Enligt alternativa skjutprogrammet)
Pistol m/88
 RM militär snabbmatch, lördag
 RM Fältskytte, söndag
Lagtävlingar
 Ak4, SM för bataljonslag med 5 föranmälda skyttar. Maximalt ett lag per
bataljon.
 Ak4, SM för kompanilag med 2 föranmälda skyttar. Fritt antal lag per
kompani. (Bataljonsledning inklusive ledningspluton, BRN-pluton och
motsvarande enheter likställs med kompani).
 Ak4, John Hedins skyttefonds lagpris till bästa bataljon (lagresultat bana +
fält).
 Ak4, "Rikshemvärnschefens Aimpoint vandringspris" till bästa bataljon
(lagresultat bana + fält).
 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.
Bestämmelser för lagtävlingar
 Lagskyttar Ak4 skall organisatoriskt ingå i samma bataljon (anges med 2
siffror) vid deltagande i SM för bataljonslag.
 Lagskyttar Ak4 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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Logistik/ekonomi

Transporter
 Respektive OrgE/utbildningsgrupp är ansvarig för att samordna transporterna
av sina tävlanden till och från mästerskapen.
 Rikshemvärnschefen styrning är att de tävlande i första hand skall använda
sig av sina Pb 8 för att transportera sig till och från mästerskapen. Av
speciella skäl, så som avstånd, antal, etc, kan andra transportmedel bli
aktuella.
 Transporter inom tävlingsområdena, och mellan dessa sker genom
övningsledningens försorg.
 Respektive utbildningsgrupp svarar för att transportsäkerhetsföreskrifterna
avseende vapen, etc. är kända för deltagarna samt att dessa tillämpas.
Boende/Förläggning
Tävlande personal förläggs i logement. Ta med två hänglås, ett till skåp och ett
till vapen.
Utspisning/Förplägnad
Utspisning sker i första hand i militärrestaurangen Ing 2, Eksjö samt i anslutning
till Eksjö övnings och skjutfält.
Ammunition
Endast ammunition tilldelad av tävlingsledningen får användas under
mästerskapen. Ingen egen ammunition får medföras. Ammunitionen kommer att
vara av samma partinummer.
Parkering - Tankning
Parkering av fordon sker på parkeringen enligt karta. Tankning av fordonen kan
ske på Ing 2. Respektive utbildningsgrupp ansvarar för att respektive fordon
medför Försvarsmaktens ordinarie tankkort och att dessa kan användas.
Vapenförvaring
Förvaring av Ak4 samt Pistol kommer att ske i därför avsedda kassuner på Ing 2.
Vapenlåda Pistol m/88 ska tas med av Pistolskyttarna för att användas i
vapenförvaringen.
Vapenkontroller
Vapenkontroller genomförs vid ankomst enligt karta, fredag 2019-08-09 mellan
16.00–22.00 samt på lördag morgon 07.00-10.00 (reservtid). Vapentekniker
kommer att finnas tillgängliga för kontroll av vapnen. Inte kontrollerade och
godkända vapen= ingen tävling.
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Ekonomi
Respektive utbildningsgrupp/OrgE svarar för alla kostnader avseende transporter,
etc. för egen personal. Ing 2 står för alla kostnader för tävlingens genomförande
som förplägnad, ammunition, etc. inklusive alla förehavanden mot
skyttesportförbundet och pistolskytteförbundet.

5.

Anmälan

Anmälan skall ske på bifogad anmälningsblankett och insändes till ing2-smak4rmpistol2019@mil.se senast fredag vecka 923, 7 juni. Bataljon framgår av
anmälningsblankett. I E-postmeddelandets ämnesrad skall det stå anmälan SM
Ak4 och RM Pistol 2019
Anmälan till tävlingarna ska innehålla alla uppgifter enligt ledtext på
anmälningsblankett.
Ofullständigt ifylld, eller för sen anmälan, kan innebära förlorad möjlighet att delta.
Under vecka 925 kommer skjutlagslistor och patrull listor med uppropstider att
publiceras på Norra Smålandsgruppens hemsida:
https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/908/1504
Ak4 publiceras även på SvSF:s hemsida i tävlingskalendern, med adress:
https://www.indta.se/ext?i=5&d=&f=&t=sf

6.

Inställelse

Enskild skytt inställer sig vid sekretariatet enligt karta vid ankomst till Ing 2. Vid
inställelse erhålls ytterligare information samt detaljerat dagsprogram.
Sekretariatet är öppet under fredag för inställelse mellan 13.00 - 21.00.
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Inskjutning

Fredag 9 augusti mellan 16.00 och 20.00 kommer inskjutningsbanor för båda
vapentyperna att finnas tillgängliga vid Ing 2, Eksjö övnings och skjutfält.

8.

Kontaktpersoner skytteförbunden

SvSF
Lars Lennartsson, 070-552 26 47
lars.lennartsson11@bredband.net
SPSF
Nils-Anders Ekberg, 070-682 66 46
nils-anders.ekberg@pistolskytteforbundet.se
Tävlingsledare Pistol m/88
Per Klingberg, 073-093 22 08
klingberg.per@gmail.com
Tävlingsledare Ak4
Liselott Danielsson 070 235 21 57
Liselott_danielsson@hotmail.com
Biträdande tävlingsledare Ak4
Anders Magnusson 070 578 44 89
Anders@kalmarsodraskytte@hotmail.com
Tävlingssekreterare Ak4
Thomas Persson 070-634 70 97
thomas.persson@skyttesport.net
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