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Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

JERKER  ANDERSSON, , 

jerker.andersson@mil.se 

                  

BESTÄMMELSER med TÄVLINGSREGLER inför  

SM Ak4 B och RM PISTOL m/88   

den 29 – 30 augusti vid P7.  
         

 Svar före 2015-07-25 

         

Rikshemvärnschefen, med stöd av Svenska Skyttesportförbundet och 

Svenska Pistolskytteförbundet, har härmed nöjet att översända 

BESTÄMMELSER och TÄVLINGSREGLER till rubricerade mästerskap 

som genomförs vid P7 i Skåne. 

All väsentlig fakta ur den tidigare utskickade INBJUDAN är inarbetad i dessa 

BESTÄMMELSER och TÄVLINGSREGLER. 

 

Innehåll: 

1. ORIENTERING 

2. UPPGIFT 

3. GENOMFÖRANDE 

4. LOGISTIK 

5. LEDNING 

6. ÖVRIGT 
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1. ORIENTERING 

1.1 Övergripande 

Svenskt mästerskap, SM Ak4B och Rikshemvärnschefens mästerskap, RM 

Pistol m/88, genomförs vid P7 under perioden 2015-08-29 - - 08-30. 

P7/SSK, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Pistolskytteförbundet 

lämnar stöd i olika omfattning till genomförandet av mästerskapen. 

1.2 Grundkrav för anmälan till mästerskapen 

 Att skytten har behörighet för vapnet via hemvärnet. Behörighetsbevis 

skall medföras. 

 Att medförda vapen är grundtillsynskontrollerade (GT). 

 Att pistolskytt är godkänd A-brukare på vapnet. 

1.3 Tävlingsklasser: 

Ak4 B: 

 Banskytte, SM-klass, Alternativa programmet. 

 Fältskytte, SM-klass. 

Pistol m/88: 

 Banskytte, RM-klass. 

 Fältskytte, RM-klass. 

1.4 Lagtävlingar: 

 Ak4 B, SM för bataljonslag med 5 föranmälda skyttar. 

 Ak4 B, SM för kompanilag med 2 föranmälda skyttar. 

 Ak4 B, John Hedins skyttefonds lagpris. 

 Ak4 B, ”Rikshemvärnschefens Aimpoint vandringspris”. 

 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. 
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1.5 Priser: 

Ak4 B: 

Individuellt:  

 SvSF:s SM-medalj i band till de tre främsta skyttarna. 

 SvSF:s jetong till skyttar placerade på platserna 4 - - 10. 

Bataljonslag: 

 SvSF:s jetong till lagmedlemmar i de tre främst placerade lagen. 

 ”John Hedins pris” tilldelas bästa bataljon. 

 ”Rikshemvärnschefens Aimpoint vandringspris” tilldelas bästa 

bataljon. 

Kompanilag: 

 SvSF:s jetong till lagmedlemmar i de tre främst placerade lagen. 

Pistol m/88: 

Individuellt: 

 Rikshemvärnschefens Jetong till de tre främsta skyttarna. 

 Hederspriser till skyttar placerade på platserna 4 - - 10. 

Bataljonslag: 

 Rikshemvärnschefens Jetong till lagmedlemmar i de tre främst 

placerade lagen. 

2. UPPGIFT 

2.1 Uppgifter till samtliga Utbildningsgrupper: 

 Orientera berörda om denna inbjudan inom egen utbildningsgrupp. 

 Säkerställ att anmälan till mästerskapen sker enligt givna riktlinjer i 

dessa bestämmelser. 

 Säkerställ att tävlande personal ur respektive utbildningsgrupp är 

utrustade enligt givna riktlinjer i dessa bestämmelser. 
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 Säkerställ att Utbildningsgruppen erlagt startavgifter enligt givna 

riktlinjer i dessa bestämmelser. 

 Säkerställ att tävlande personal erbjuds träningstillfällen innan 

mästerskapen. 

 Säkerställ till- och fråntransporter för tävlande personal. 

3. GENOMFÖRANDE 

3.1 Beslut i stort med målbild 

Svenskt mästerskap, SM Ak4 B och Rikshemvärnschefens mästerskap, RM 

Pistol m/88, skall genomföras vid P7 2015-08-29 - - 08-30. 

Härvid skall: 

Samtliga utbildningsgrupper arbeta för att få fram lämpliga tävlande till 

mästerskapen enligt dessa bestämmelser. 

Samtliga utbildningsgrupper lägga kraft på att marknadsföra mästerskapen 

mot hemvärnsförbanden. 

Samtliga utbildningsgrupper svara för att anmälan och startavgifter är 

tävlingsledaren tillhanda senast 2015-07-24. 

Rikshemvärnschefens Målbild med önskat slutläge: 

Att såväl tävlande som funktionärer kommer att ha de bästa minnen med sig 

från mästerskapen och vistelsen i Skåne, präglade av varmt välkomnande, 

ytterst välordnade tävlingar och, eftersom vi befinner oss i Skåne, ”möed och 

goer mad” under härligt samkväm. 

3.2 Framgångsfaktorer 

Enskild skytt: 

 Träning. 

Utbildningsgrupper: 

 Marknadsföring av mästerskapen mot de egna förbanden. 
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3.3 Riktlinjer 

Mästerskapen: 

 Svenskt Mästerskap med Ak4 B enligt Gevärssektionens regelbok 

nationellt skytte, med tillägg att fältuniform m/90 skall bäras. 

(Uniform m/90 Lätt samt civil skytteutrustning är ej tillåten. ) 

 Rikshemvärnschefens mästerskap, RM pistol m/88  

Är öppet endast för personal som bär pistol i befattning och omfattar 

1) Militär snabbmatch enligt SPSF skjuthandbok del J. 

2) Fältskytte enligt SPSF Skjuthandbok del D, och genomförs som ett 

moment ur soldatens perspektiv. 

Tävlingsledning: 

 Rikshemvärnschefen är övningsledare. 

 Mj LET Andersson, P7/SSK, är tävlingsledare. 

Utbildningsgrupper: 

 Är ansvariga för att anmälningar och startavgifter inkommer i tid. 

 Säkerställer till- och återtransporter för anmälda lag. 

Lagtävlande Ak4 B: 

 Lagskyttar skall organisatoriskt ingå i samma bataljon (anges med 2 

siffror) vid deltagande i SM och tävlan om ”John Hedins skyttefonds 

lagpris”. 

 Lagskyttar skall organisatoriskt ingå i samma kompani (anges med 3 

siffror) vid deltagande i SM för kompanilag. 

Lagtävlande Pistol m/88: 

 Lagskyttar skall organisatoriskt ingå i samma bataljon (anges med 2 

siffror) vid deltagande i RM för bataljonslag. 

Tävlande: 

 m/90 fältuniform bärs av de tävlande, dock skall ingen buren 

stridsutrustning medföras. (Ej m/90 Lätt) 
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 Civila klädespersedlar är förbjudet att bära under tävlingsmomenten. 

 Alla skyttar skall medföra full omgång magasin. 

 Pistolskyttar skall medföra plasthölster. 

 Armbågsmatta får inte användas. 

 Stridshandske får användas. 

 Stöd är tillåtet för främre underarm och/eller hand vid Ak4-skytte. 

 Kindstöd Ak4 B får byggas i enlighet med SoldR Mtrl. 

 Egen hund bör inte medföras. (FM kan ej ta ansvar för dessa) 

3.4 Indelning/Gruppering/Uppgifter 

Samtliga Utbildningsgrupper, marknadsför mästerskapen, förbereder de 

tävlande och deras utrustning, anmäler och inbetalar startavgifter samt samordnar 

till- och återtransporter av de tävlande enligt dessa bestämmelser. 

3.5 Samordning 

3.5.1 Samordning Utbildningsgrupper 

OrgE med fler än en Utbgrupp samordnar transporter för tävlande till och från 

mästerskapen 

3.5.2 Samordning Tävlande personal och tävlande lag: 

Tid: Plats/Syfte: Medverkande: 

2015-08-28, kl: 1800 Revingehed/Filmsalen 

Lagledargenomgång 

Tävlingsledningen + 

Samtliga lagledare 

 

3.6 Genomförandeprogram i stort  

Banskytte Ak4 B: 

Genomförs på Revingeheds skjutbanor. 

Klasser: Endast SM klass. 

Program: Alternativa programmet. 
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Övrigt: Stöd tillhandahålles av arrangören, endast detta får användas. 

Genomförande:  

 5 provskott, med 30 sek/skott. 

 Grundomgång 2 st. 5 skottserier á 45 sek + 2 st. 5 skottserier á 15 sek. 

 Final för de 20 bästa (och lika). 3 provskott. 1 st 5 skottserie ´a 45 sek + 1 

st 5 skottserie á 15 sek + 5 enkelskott med 30 sek/skott. 

Fältskjutning Ak4 B: 

Genomförs på Kabusa skjutfält. 

Klasser: Endast SM klass. 

Övrigt: Eget stöd får medföras, typ ryggsäck. (Tillhandahålles ej) 

Genomförande: 

 Inskjutningsstation med 6 skott. 

 Fältskjutningsstig med 6 - 7 st. stationer och totalt 50 skott. 

 Fältskjutningspatruller om 16 – 20 pers. 

 Skytt/Skyttar med högsta resultat skall finnas tillgängliga för eventuell 

särskjutning, direkt efter att sista patrull avslutat tävlingen. 

Banskjutning (militär snabbmatch) pistol m/88: 

Genomförs på Revingeheds pistolbana. 

Klasser: Endast RM klass. 

Övrigt: i skjuthall. 

Ammunition: Endast av arrangören tillhandahållen 9/39B får användas. 

Utrustning: Vapen bärs i hölster/väska till/från banan och läggs på bänk med 

vapenvakt vid markering. 

Regler: SPSF Skjuthandbok del D. 

Genomförande: 

 5 provskott på 10 sek, och 12x5 tävlingsskott om vardera 4 serier på 10 

sek, 4 serier på 8 sek och 4 serier på 6 sekunder. 



                   
SÖDRA SKÅNSKA REGEMENTET Datum Beteckning  

2015-05-11          

         

Sida 8 (13) 

         
 

        
 

          

 

 Särskjutning endast om medaljplatser, övrig särskiljning enligt SPSF 

SHB. 

Fältskjutning pistol m/88: 

Genomförs på skjutbanorna på Revingehed. 

Klasser: Endast RM klass. 

Övrigt: i skjuthall, på öppna ytor eller kombination av förhållanden. 

Ammunition: Endast av arrangören tillhandahållen 9/39B får användas. 

Utrustning: Vapen skall bäras i benhölster mellan stationerna. 3 magasin medförs. 

Övrigt 2: Alla skjutställningar och förflyttningssätt, liksom båda händer kan 

komma att användas. Totalt 50 – 60 skott. 

Genomförande: 

 Skjutningarna skall utmana fältmässigheten hos soldaten, bl a med 

förflyttning, ställningsväxling, tempo- och precisionsmoment blandat. 

 Särskjutning endast om medaljplatser, övrig särskiljning enligt SPSF 

SHB. 

3.7 Vapenkontroll 

Vapenkontroll är obligatorisk och genomförs på följande tider och platser: 

 Fredag kl: 1500 – 2100, plats - snitslad från tävlingsexpeditionen. Register 

upprättas. 

 Lördag och Söndag morgon finns möjlighet till vapenservice snitslat från 

tävlingsexpeditionen. 

3.8 Jury 

Utses av tävlingsledaren i samråd med representanter från SvSF och SPSF. 

3.9 Prisutdelning 

Prisutdelning sker under lördagen i samband med middagen på Revingehed och 

under söndagen på Revingehed efter avslutade tävlingar. 

3.10 Prisutdelare 

Prisutdelare är Rikshemvärnschefen och en representant för John Hedins 

skyttefond samt representanter för skytteförbunden (SvSF och SPSF). 
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3.11 Säkerhetstjänst 

Respektive Utbildningsgrupp svarar för säkerheten under transporterna till och 

från P7 enligt regler för personlig transport. Egen am får ej medföras. 

Tävlingsledaren svarar för säkerheten under mästerskapen. 

4. LOGISTIK 

4.1 Allmänt 

Anmälan: 

På anmälningsblanket skall beräknad ankomsttid anges för att erhålla rätt service. 

Parkering: 

Parkering får endast ske på anvisade platser inom regementsområdet. Anvisningar 

för parkering fås via tävlingsexpeditionen. 

Tankning: 

Tankning sker på drivmedelsanläggningen i anslutning till motorområdet på 

Revingehed. Tankkort kan lånas via tävlingsexpeditionen. 

Boende/Förläggning: 

Tävlande personal förläggs i logement. 

Utspisning/Förplägnad: 

Tävlingsdeltagare som tävlar på Revingehed utspisar i restaurang Dubbeleken. 

Tävlingsdeltagare som tävlar på Kabusa erhåller varmdryck och matpaket. 

Anmäl till kommendanten (Att: kommendanten) på P7-SSK-HC@mil.se behov 

av specialkost. Av anmälan skall personuppgifter framgå. 

Vapenförvaring: 

Vapenförvaring kommer att ske i kassuner i anslutning till regementet. Fasta ut- 

och inlämningstider tillämpas. 

Tävlingsexpedition: 

Tävlingsexpeditionen finns i ”Gamla vakten”. (Kartskiss)  

Öppettider: Fre kl: 1200 – 2100. Lö/Sö kl: 0800 – 1000. 

 

mailto:P7-SSK-HC@mil.se
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Sekretariat: 

Sekretariat finns under lördagen och söndagen i Skolhuset, lektionssal 5. Under 

lördagen upprättas även sekretariat i Kabusa, skjutfältsexpedition med anledning 

av fältskjutning Ak4 B.  

Öppettider Revingehed: Lö/Sö från kl: 0700. Kabusa: Lö från kl: 0800. 

Transporter: 

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 så klart andra transportmedel bli aktuella. 

Transporter inom mästerskapen organiseras av tävlingsledaren. Dessa kan delvis 

komma att utföras med de fordon som de tävlande anlänt i. 

Kartor över mästerskapsområdena: 

Kartor tilldelas de tävlande genom tävlingsexpeditionen försorg i samband med 

anmälan på plats. Karta Revinge garnison beträffande viktigare platser bifogas 

detta dokument. 

4.2 Ammunition 

Endast ammunition tilldelad av tävlingsledaren får användas under mästerskapen. 

4.3 Sjukvårdstjänst 

Sjukvårdare finns vid tävlingsplatserna på uppmärkta anvisade platser. 

4.4 Teknisk tjänst 

Vapentekniker finns avdelade för att stödja mästerskapen. 

4.5 Ekonomi 

Respektive Utbildningsgrupp svarar själva för sina tävlandes transportkostnader. 

Alla andra kostnader som är förenade med mästerskapen på P7 skall belasta 

nätverksaktivitet: 50327130230.  
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5. LEDNING 

5.1 Tävlingsledning 

Befattning: Namn: Kontaktuppgifter: 

Övningsledare Rikshemvärnschefen  

Tävlingsledare Mj LET Andersson lars.e.andersson@mil.se  

0705-63 12 85 

SvSF representant 

Ak 

Lars Lennartsson lars_o_elisabeth_lennartsson

@ebox.tninet.se 

0705-52 26 47 

SPSF representant 

Pistol 

Enligt SPSF 

Meddelas senare. 

 

 

6. ÖVRIGT 

6.1 Anmälan 

Anmälan skall vara tävlingsledaren tillhanda senast 2015-07-24. 

Respektive hv-bataljon skall delta med minst 5 Ak- skyttar. 

OBS! NYTT! Lagtävling pistol avser tremannalag ur respektive hv-bat. 

Anmälan skall ske på bifogad anmälningsblankett. 

Anmälningsblanketten skickas till P7/SSK på adress: P7-SSK-HC@mil.se  

6.2 Startavgifter 

Startavgift individuellt: 250 kr per tävling. 

Bataljonslag Ak: 500 kr per tävling. 

Bataljonslag Pistol: 250 kr per tävling. 

Kompanilag: 150 kr per tävling. 

 

mailto:lars.e.andersson@mil.se
mailto:lars_o_elisabeth_lennartsson@ebox.tninet.se
mailto:lars_o_elisabeth_lennartsson@ebox.tninet.se
mailto:P7-SSK-HC@mil.se
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6.3 Inbetalning av startavgifter 

VIKTIGT! En ansvarig per Utbildningsgrupp ansvarar för och betalar in 

samtliga startavgifter. 

Betalning av deltagaruppgifterna sker genom upprättande av servicemeddelande 

med nedanstående begrepp: 

Döp servicemeddelandet med tillhörande förband/utbgrp.  

Serv.Prod 1451. 

Beställningsmottagare: 40002579 P7/ UtbstödE. 

I partnerfliken uppges även hur många lag/individer som avses. 

När detta är gjort skickar ni ett mail till kommendanten (Att: kommendanten) på 

P7/SSK funktionsadress: P7-SSK-HC@mil.se , där ni anger numret på 

servicemeddelandet och hur många lag/individer som ni angivet i detsamma. 

Fyll i och bifoga gärna blankett ”Sammanställning avgifter” som ni fick med 

detta meddelande. Den underlättar kommendantens slutliga sammanställning. 

OBS! Alla startavgifter skall vara erlagda senast 2015-07-24. 

Ej inbetald startavgift = Ingen start. 

 

 

Roland Ekenberg 

……………………………… 

Rikshvch/Övningsledare 

   LET Andersson 

   …………………………………… 

   Mj/Tävlingsledare 

 

 

 

mailto:P7-SSK-HC@mil.se
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Sändlista: 

HvSS, LG, I19, P4, K3, Ing2, Lv6, Amf 1, Hkpflj, MarinB, LedR, FömedC, 

(avsett för samtliga ovan OrgE utbildningsgrupper) 

FMLOG/SeC Revingehed  

Svenska Skyttesportförbundet 

Svenska Pistolskytteförbundet.  

 

Som orientering: 

 

Rikshemvärnschefen 

HKV PROD RiksHv 

 

Inom P7: 

C P7 

SC 

UtbStödE 

SSK 

71 Bat 

72 Bat 

Samtliga funktionärer 

 

 

 

 

 

 

         

Klicka här för att ange befattning. 


