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Fredag 24 augusti, SM och Vet-SM Kpist Fält 

Lördag 25 augusti, SM och Vet-SM Kpist Ställning 

Söndag 26 augusti, SM och Vet-SM Kpist Liggande 



SM Kpist i Skåne 2012 
 

 
Under de senaste två årtiondena har det arrangerats ett flertal stortävlingar i Skåne, såsom 

Sydsvenska mästerskap, Partiellt riksskytte, Allmänt Riksskytte, SM bana gevär, Skol-SM, 

JSM/SM/RM Falling Target, Junior-SM och Margarethakedjan. En del tävlingar dessutom 2 

till 3 gånger beroende på att, som säkert alla känner till, Skåne tidigare var indelad i två 

förbund. Under innevarande år är det åter dags med flera evenemang och de inleds med årets 

korthållsvecka. 

 

Under augusti månad har vi åter glädjen att hälsa landet skyttar välkomna till Skåne, den här 

gången till Kpist-SM. Tag tillfället i akt att uppleva landskapet och naturen. Det kommer 

nämligen med automatik att bli en resa genom södra Skåne på c:a 8 mil mellan de olika 

tävlingsplatserna. Lägg gärna till några mil extra för att t.ex. uppleva de små fiskelägena 

utmed öst och sydkusten, något av de Skånska slotten, Wallandermiljöer i Ystad, eller kanske 

för att besöka andra sevärdheter i Skåne.  

 

Vi startar nämligen med fältskytte under fredagen på Ravlunda skjutfält, som är ett säreget 

och unikt naturområde på Skånes ostkust. Prisutdelningen får vänta till lördagens tävlingar i 

Malmö, för att skapa förutsättningar för en lugn färd dit och för att komma i ordning med 

eventuellt boende där.  

 

Tävlingarna fortsätter med ställningsskytte under lördagen och liggandeskytte under söndagen 

på Spillepengens skjutbanor i Malmö, numera den enda plats i Skåne, där det finns över 20 

ställ för vårt skytte. Banan är manuell och därför räknar vi med lite hjälp av skyttarna för 

markering. Viss oro har känts i förberedelserna inför SM, genom att Malmö stad aviserat en 

stor ombyggnad av anläggningen på Spillepengen och därutöver finns även invecklade 

ägarförhållanden för skjutbanan. Vi har emellertid flera eldsjälar i tävlingsorganisationen, 

som lägger ner ett stort arbete för att skapa bra förutsättningar, bl.a. genom att iordningställa 

skjutvallen på 100 meter, så att den får ”SM-standard”.  

 
Vi hoppas kunna erbjuda deltagarna ett tilltalande arrangemang, med spännande och 

utslagsgivande tävlingar. Vi ser fram mot att mötas i en positiv anda och kommer naturligtvis 

att göra allt för att erbjuda våra gäster trivsamma och minnesrika dagar i Skåne, värda att 

tänka tillbaka på.  

 

 

 

VÄLKOMNA OCH LYCKA 

TILL! 

 

 
Lars Lennartsson  
Tävlingsledare 



 

Tävlingsledning 

Tävlingsledare Lars Lennartsson lars.lennartsson@skyttesport.se 070-552 26 47 

Bitr. tävlingsledare Göran Andersson cgwa@comhem.se 070-779 09 27 

Tävlingssekreterare Bengt Nilsson bengt.nlokarod@gmail.com 070-968 43 35 

Tävlingskassör Jonny Olsson jon.ols@garnison.se 070-588 49 24 

Hemsida/data Thomas Persson thomas.persson@skyttesport.net 

Fältskjutning Lars Lennartsson lars.lennartsson@skyttesport.se 

Banskjutning Bengt G Nilsson bengt175@gmail.com 

 

 

 

Tävlingarnas omfattning 

Fredag 24/8 

Tävlingscentrum Dammåkra, Ravlunda skjutfält 

Svenskt mästerskap och svenskt veteranmästerskap Kpist fältskytte genomförs med klassvis 

tävlan om hederspriser enligt Regelboken.  

Skyttar ur klasserna KpF1och KpF2 må delta i tävlan om hederspriser och skjuter endast 

liggande. De tävlar i gemensam klass med skyttar ur KpF 65, KpF 70 och KpF 75 som, utom 

SM-tävlan, önskar skjuta endast liggande (noteras med ligg i anmälan).  

Det blir busstransport från Dammåkra till fältskyttet. Fältskyttestigens längd blir c:a 2400 m i 

lätt terräng, med paus för dryck och bulle efter halva sträckan.  

 

Lördag 25/8 

Tävlingscentrum Spillepengen, Malmö 

Svenskt mästerskap och svenskt veteranmästerskap Kpist banskytte ställningar genomförs 

enligt traditionellt program med grundomgång och mellanomgång. Final för de 20 bästa och 

lika efter grundomgång och mellanomgång. Konventionell skjutbana med papperstavlor och 

därmed förväntas deltagarna hjälpa till med markering. Klassvis tävlan om hederspriser sker 

enligt Regelboken. (Inga speciella liggandeklasser.)  

 

Söndag 26/8 

Tävlingscentrum Spillepengen, Malmö 
Svenskt mästerskap och svenskt veteranmästerskap Kpist banskytte liggande genomförs 

enligt alternativt mästerskapsprogram. Final för de 20 bästa och lika efter grundomgång. 

Konventionell skjutbana med papperstavlor och därmed förväntas deltagarna hjälpa till med 

markering. Klassvis tävlan om hederspriser för alla klasser enligt Regelboken. 

 

Lagtävlingar 
SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 7 deltagare + 1 reserv. I lag får ingå 

skyttar som fyllt minst 17 år, oberoende av individuellt mästerskap. (Skytt får endast ingå i ett 

förbundslag.) 

 

Veteran – SM Förbundslag: Förbund får anmäla ett lag med 7 deltagare + 1 reserv. I lag får 

ingå skyttar som under året fyller lägst 55 år. (Skytt får endast ingå i ett förbundslag.) 

 

SM Föreningslag: Förening får anmäla obegränsat antal lag med 3 deltagare. I lag får ingå 

skyttar som fyllt 17 år, oberoende av individuellt mästerskap. 

 



Anmälan 
Anmälan sker i första hand via E-post till:  bengt.nlokarod@gmail.com 

 

Som alternativ kan anmälan skickas per post till:  Bengt Nilsson  

 Lökarödsvägen 446 

 297 95  Degeberga 

 

Se till att tävlingslicens är betald och att licensens nummer anges på anmälningslistan. 

Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 3 augusti 2012. 

 

Avgifter 

Individuellt 250:-  per disciplin 

Förbundslag 300:-  per lag 

Föreningslag 200:-  per lag 

Bussavgift fält   20:-  per deltagare 

Lunch   75:-  per portion 

 

Avgifterna sätts in på Hässleholms skyttegille, bankgiro 839-2532 senast 3 augusti 2012. 

Märk med SM Kpist 2012 och förening.  

För deltagande krävs att avgifter är betalda i rätt tid! 

 

 

Information 
Kpist-SM:s hemsida: www.kpistsm2012.skyttesport.net 

Tävlingscentrum Dammåkra: Infoavdelning torsdag  16.00 - 20.00. 

  fredag  07.00 - tävlingarnas slut 

Tävlingscentrum Spillepengen: Infoavdelning  lördag 07.00 - tävlingarnas slut 

  söndag  07.00 - tävlingarnas slut 

Beställda matkuponger samt dekaler och ev. kompletterande information hämtas av 

föreningsrepresentant på infoavdelning. 

 

Uppropstider 

Kompletta startlistor publiceras på tävlingens hemsida senast 15 augusti och finns anslagna på 

respektive tävlingscentrum under tävlingsdagarna. Skjuttider skickas ut endast efter särskild 

begäran. 

 

Resultat 

Resultatlistor anslås efterhand på respektive tävlingscentrum och publiceras efterhand på 

tävlingarnas hemsida, samt på SvSF:s hemsida. 

 

Vapenkontroll 
Vapenkontroll är obligatorisk och skall genomföras före upprop till skjutning. (En kontroll 

gäller för alla discipliner där samma vapen används.) Stickprov kommer att genomföras efter 

varje omgång i banskytte och efter sista skjutstation i fältskytte, samt för medaljörerna i 

respektive mästerskap. 

Tider för obligatorisk kontroll: Torsdag, Dammåkra  17.00 - 20.00.  

 Fredag, Dammåkra 07.00 - 10.00. 

 Lördag, Spillepengen 07.00 - 09.00. 

 Söndag, Spillepengen 07.00 - 09.00. 

mailto:bengt.nlokarod@gmail.com
http://www.kpistsm2012.skyttesport.net/


Vapentekniker 
Arvid Wägroth har återigen lovat ställa upp för oss kpistskyttar i den mån tiden tillåter för 

åtaganden i samband vapenkontroll och framförallt eget deltagande i tävlingarna.  

Visa hänsyn …………     och gärna lite tacksamhet för hans värdefulla insatser! 

 

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

bestämmelser. Tänk på att vi under stora delar av tiden befinner oss i ett storstadsområde! 

 

Prisutdelning 

Fredag: Ingen prisutdelning på Dammåkra. Den genomförs under lördagen på Spillepengen. 

Lördag: Spillepengen, samordnad för fältskytte och ställningsskytte efter avslutad tävling. 

Söndag: Spillepengen, direkt efter avslutad tävling. 

 

Priser 

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

SM och Veteran-SM förbundslag: Jetonger till lagmedlemmarna i de tre främsta lagen. 

SM föreningslag: Jetonger till lagmedlemmarna i de tre främsta lagen. 

 

Minst 1/3 av deltagarna, individuellt och lag, tilldelas hederspriser enligt följande: 

Fält:  Keramik med anknytning till Österlen från Mika Keramik, Simrishamn. 

Ställningar:  Blandat från Elgiganten, Bauhaus och ICA Maxi i Löddeköpinge. 

Liggande: Olika föremål från Hantverket, Löddeköpinge. 

Pallplatser: Gås från Hantverket, Löddeköpinge 

Förbundslag: Föremål från Vallåkra stenkärlsfabrik. 

Föreningslag: Föremål från Vallåkra stenkärlsfabrik. 

 

Ledarträff 

En ledare/representant per förbund bjuds in till sedvanlig ledarträff under lördagskvällen, 

direkt efter genomförd prisutdelning. Tid och plats meddelas senare. 

 

Logi 

Avtal har träffats med Scandic Segevång, som ligger c:a 2 km från skjutbanan i Malmö, för 

boende under Kpist-SM. Avtalet gäller för ankomst under torsdag, fredag och lördag. 

Enkelrum 750:-, dubbelrum 850:-, trebädd 1050:- och fyrbädd 1250:- med fri parkering. 

Bokning måste ske före 23 juli och kan ske via telefon 040-693 45 00 genom att uppge 

bokningskod BSKY230812. Bokning kan även göras via nätet på 

http://www.scandichotels.se/dlredirect?NC=BSKY230812&DLPAGEID 

 

Husvagnsuppställning kan ske i anslutning till Tävlingscentrum Dammåkra respektive 

Spillepengen. Notera antal husvagnar/husbilar på anmälningsblanketten. Service med el-

anslutning och dusch kan ej utlovas. I övrigt hänvisas till adresser i slutet av denna inbjudan.  

 

Måltider 

Lunch kan erbjudas vid respektive tävlingscentrum från 11.00 till 15.00 och förbeställs i 

samband med anmälan.  

Fredag, Dammåkra:  Kyckling med sås och potatis, alternativt tonfisksallad. Dryck ingår. 

Lördag, Spillepengen: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Dryck ingår. 

Söndag, Spillepengen: Kycklinggryta med ris. Dryck ingår. 

Fikaservice på respektive tävlingscentrum från 08.00 till 17.00. Spillepengen även varm korv. 

http://www.scandichotels.se/dlredirect?NC=BSKY230812&DLPAGEID


 

Vägbeskrivning 

Platserna finns utmärkta på den karta som är införd på Kpist-SM:s hemsida. 

Vägvisning till respektive tävlingscentrum finns i närområdet.  

 

Koordinater 

Dammåkra: Breddgrad, 55 43’ 43”, Längdgrad, 14 10’ 06” 

Spillepengen: Breddgrad, 55 37’ 54”, Längdgrad, 13 03’ 04” 

 

Besöksmål och boende 

Några adresser till hemsidor som kan vara bra inför vistelsen i Skåne: 

www.kristianstad.se , www.simrishamn.se , www.tomelilla.se , www.ystad.se , 

www.malmo.se , www.ystad-osterlen.se , http://skane.com/ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi besöker Kpist-SM under lördagen 

 

 

 
 

http://www.kristianstad.se/
http://www.simrishamn.se/
http://www.tomelilla.se/
http://www.ystad.se/
http://www.malmo.se/
http://www.ystad-osterlen.se/
http://skane.com/
http://www.sportec.se/

