
På uppdrag av Skånes skyttesportförbund inbjuder
Malmö-Ystad skyttekrets med samverkande föreningar till

Fältskjutning gevär 2019-04-07 i Öved.

Arrangör Malmö-Ystad skyttekrets

Tävlingsledare Dan Hovang, 0705-701530

Banläggare Dan Hovang, 0705-701530

Anmälningsplats/exp. Övedskloster vid väg 104. Följ skyltar till anvisad parkering. Telefon expedition 
0734-443325. GPS: 55°41'14.1"N 13°38'06.8"E 55.687259, 13.635229

Tävlingens Tävlingen omfattar 5 stationer, klassvis enligt regelboken.GF 13-15, GF 1, GF 2.
omfattning GF 3, GF 4, GF Elit, GF 55, GF 65, GF 75, GF Ki samt GF KiA.

Resp. klass skjuter enligt sitt program (GF 13-15, GF1, GF 55, GF 65 och GF 75 
skjuter på längre skjuttid samt GF 3, GF 4, GF Elit och GF 55 skjuter ett 
knämål). GF Ki enligt regelboken (liggande med benstöd) samt GF KiA en kikar 
klass för de skyttar som önskar en något större utmaning såsom t.ex. knäskytte 
med ”käpp” eller rem (se bilaga).

Tävlingen omfattar även Division-, Cup-, Fadder-, Familje- och Kretstävlingar.

Genomförande Tävlingen genomförs som vanlig fältskjutning. Separata patruller för 
kikarskyttarna.

Banans längd Förflyttning sker till fots. Patrullstigen är ca 4km och innehåller korsande av 
stengärden

Föranmälan Anmälan göres på bifogad anmälningslista (glöm inte anmäla divisionslag
samt poängpris M-Y kretsen) och insändes till:
Kjell-Åke Nordström, Hästskovägen 8, 274 60 Rydsgård.
Mail adress: nordstrom.kjellake@gmail.com
Tfn: 0734-44 33 25 tillhanda SENAST fredag 29 mars

Efteranmälan Fram till 10.00 tävlingsdagen i mån av plats i befintliga patruller.

Avgifter Alla klasser 100:-
Efteranmälningsavg 20:-

Avgifterna insättes på Malmö-Ystad skyttekrets pg 24 71 07-6 i samband 
med anmälan. Märk talongen med ”egen förening + Öved”.

Startlistor/ Startlistor och resultatlistor delges i SvSF:s Tävlingskalender
Resultatlistor (https://www.indta.se/) samt via mail till deltagande föreningar.

Servering Kommer att finnas vid anmälningsplatsen.

Välkomna till Öved den 7 april 2019

https://www.indta.se/


Information om ny klassindelning för 
Kikarskyttar i Skåne 

Kikare (GFKi)

Skjuter enligt tidigare regler: alla stationer liggande med benstöd och på diopterskyttarnas korta skjuttid.

Kikare Avancerad (GFKiA)

Skjuter knä/sittande på vissa stationer. En skjutkäpp eller remstöd är tillåtet (ej benstöd). Som skjutkäpp 
räknas ett stöd som har en fot och som inte sitter fast i vapnet. Klyka upptill är tillåtet, men inte "hog 
saddle" och liknande hyllor. Avancerad kan komma att skjuta på en kortare skjuttid än Kikare Nybörjare. 
Skytten behöver ej demontera ett eventuellt benstöd från vapnet, men det får inte användas under 
skjuttiden eller under förberedelsetiden.

Anmälan

Det är upp till skytten själv att anmäla sig i GFKi eller GFKiA. Det ställs dock krav på de skyttar som 
anmäler sig i GFKiA behärskar knäskytte på ett säkert och betryggande sätt. Det är upp till anmälande 
förening att förvissa sig om att skytten behärskar att skjuta i knästående på ett säkert sätt.

Frågor om nya kikarklasserna

Mail till Dan Hovang, dan.hovang@gmail.com

mailto:dan.hovang@gmail.com
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Skjutställning knä för fältskytte kikare avancerad 

Bakgrund 
För att göra fältskyttet med kikare mer utmanande från ett skytteperspektiv införs att 
kikarskyttarna skjuter i andra ställningar än liggande. Tanken med knästående skjutställning är att 
den används i situationer där förutsättningarna inte medger en liggande skjutställning, exempelvis 
när vegetation skymmer målet. Därför skall knä användas under hela stationen - förberedelse 
samt skjuttid.


För att undvika att utrustning införskaffas som tar bort utmaningen, omedelbart eller på sikt, 
begränsas hjälpmedel till rem eller käpp. I övrigt är grundtanken att skjutställningen skall vara 
fri inom ramen för begreppet sittande/knästående. Det viktiga är att pipan kommer upp en bit 
över marken.


Trots att benämningen är "knä" så är det upp till skytten att välja skjutställning inom ramen för 
reglerna nedan. Det går alltså bra att sitta även om ställningen benämns som knä.


Regler 
Skytten får sitta med skinkan på marken. Ryggen får lutas bakåt men inte vila mot något. 
Benens position är fri.


Skytten får använda knästående, på ett knä eller på båda knäna.


Båda eller en av armarna får användas som stöd mot kroppen, tex mot magen eller mot ett ben. 
Armarna får ej röra marken.


Vapnet får vila direkt mot kroppen, tex ett knä eller armveck.


Skytten får använda vapnets rem som stöd eller använda en skjutkäpp.


Skjutkäppen skall ha en fot och får vara försedd med klyka avsedd att vila vapnet i. Skjutkäppen 
får inte fästas i vapnet. Skjutkäppen får stödas helt eller delvis av kroppen, tex genom att 
skytten håller i den med handen, kilar in den i knävecket, stöder den mot benet eller liknande.


En spets på käppen för att förhindra att den glider på underlaget är godkänt, men käppen får inte 
drivas ned i marken så att den står av sig själv.


Är vapnet försett med benstöd får detta sitta kvar, men ej användas som stöd när skytten 
använder siktet. Det är dock tillåtet att ställa ner vapnet på benstödet, exempelvis för att använda 
räknehjälpmedel, ballistiktabeller eller annat under förberedelsetiden, så länge skytten ej 
observerar genom siktet.


Då knä anbefalles som förutsättning skall denna användas under hela skjuttiden så snart skytten 
använder siktet. Olika tillåtna ställningar får dock användas under tiden på station. Exempelvis får 
skytten sitta under förberedelsetiden för att därefter växla till knästående för att skjuta. 


Sådant ställningsbyte måste givetvis ske med säkrat vapen och mynningen i säker riktning!


