
 
 

 

 
 
 

RIKSTÄVLING i MILITÄR SNABBMATCH  2021 
på hemortens banor 

 
Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till 
rikstävling i militär snabbmatch på hemortens banor. 
 
Tävlingen genomförs under tiden 4-26 september 2021. 
 
Vi ber att föreningarna i tidigt skede informerar alla sina medlemmar om tävlingen och 
dess regler samt att träningsskjutningar anordnas. 
 
Tävlingsledning 
 
Ordförande:   Styrelseordföranden, Mike Winnerstig 
Tävlingsledare:  Generalsekreteraren, Nils-Anders Ekberg 
Sekreterare:   Tessi Lindberg   
Kassör:   Tessi Lindberg 08-553 401 63 
Resultatbehandling: Anna Stålbrand 08-553 401 64  
Jury:    Förbundets verkställande utskott  
Tävlingstid:   2021-09-04—2021-09-26  
Anmälan:   Senast 2021-08-23 
Avgifter betalda:  Senast 2021-08-27 
Skjutkort till SPSF: Senast 2021-10-04   
 
Ev frågor om tävlingen ställs till Tessi Lindberg 08-553 401 63 eller på e-post till 
tessi.lindberg@pistolskytteforbundet.se 
 
Alla erövrade plaketter skickas till föreningarnas huvudadresser i MAP. 
 
När den slutgiltiga resultatlistan är publicerad kan inte några ändringar göras.  
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Klassindelning 
Klass 3         Öppen för skyttar tillhörande riksmästarklassen i Militär Snabbmatch 

 (Namnuppgift enligt Hemsidan). Damer och skyttar som under året fyller    
 högst 20 år eller minst 60 år får tävla i egna klasser i vapengrupp C. 

 
Klass 2         Öppen för skyttar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i  

 guld men inte hänförs till klass 3. Damer och skyttar som under året fyller   
 högst 20 år eller minst 60 år får tävla i egna klasser i vapengrupp C. 

 
Klass 1         Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver. 

Damer och skyttar som under året fyller högst 20 år eller minst 60 år får tävla 
i egna klasser i vapengrupp C. 

                       
Klass Jun   Damer och herrar som  under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år får tävla i    
                     denna klass i vapengrupp C. 
 
Klass Vet Y  Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer får tävla 

i denna klass i vapengrupp C. 
  
Klass Vet Ä  Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 70 år eller mer får tävla 

i denna klass i vapengrupp C. 
 
Vapengruppindelning 
Med hänsyn till vapnens egenskaper m m indelas dessa i följande vapengrupper: 
 
Vapengrupp A      Enligt skjuthandboken J.4.1. Grovkalibriga pistoler. Tjänstevapen  
                              och övriga grovkalibriga pistoler av tjänstevapenkaraktär. Skall kunna  
                              skjutas med mantlad ammunition. 
 
 Den enskilde skytten är skyldig att förvissa sig om att hans ammunition 

uppfyller kraven.  
        
Vapengrupp B Enligt Skjuthandboken J.4.2. Grovkalibriga pistoler och revolvrar. 
 
Vapengrupp C Enligt Skjuthandboken J.4.3. Finkalibriga pistoler och revolvrar. 
 
Vapengrupp R Enligt Skjuthandboken J.4.4. Grovkalibriga revolvrar. 
 
Klasstillhörighet 
Klasstillhörigheten anges med klassbeteckning jämte vapengrupp (klass+vapen) 
 
Ex klass 2 A          =    Guldmärkesskytt med t ex pistol Neuhausen 9 mm 
     2 Dam C  =    Guldmärkesskytt i damklass 

   Jun C    =    Dam- och herrskyttar som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år. 
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Tävlingens utförande 
Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina   
skjutningar i Militär Snabbmatch. Banan skall vara försedd med tidsstyrda vändmål. 
 
Skjutning skall ske under perioden  4 – 26 september 2021. Antalet tävlingstillfällen  
bestäms av respektive föreningsstyrelse. 
       
Ledning 
Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som under 
styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande. 

Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.  

Skjutledare och kontrollant får delta i tävlingen. 
 
Omfattning 
Skjutningen omfattar 3 omgångar om vardera 4 serier om 5 skott. 
 
   Omgång 1         10 sekunder per serie. 
   Omgång 2      8 sekunder per serie. 
   Omgång 3           6 sekunder per serie 
 
Skjutställning mm 
Skjutställning enligt Skjuthandboken mom J.6.3. Före första tävlingsserien medges en   
provserie  om 5 skott mot svängande mål. Skjuts på 10 sekunder. 
Provskotten skall skjutas mot särskild spegel. 
 
Märkning 
Varje i tävlingen deltagande skytt skall skjuta serierna mot tre obegagnade speglar,  
om på baksidan försetts med ifylld kontrollapp, obs även av kontrollanten. 
 
Spegelbyte (tavelbyte) 
Skjutledaren bestämmer när första serien skall påbörjas. Skjutningen utförs med en  
omgång per spegel. 
Första, andra och tredje serien på varje spegel (tavla) skall kritas och klistras. 
 
Övriga bestämmelser 
För tävlingens utförande gäller i övrigt bestämmelserna i förbundets skjuthandbok  
upplaga 18, och PM för skjutledare och kontrollant översändes tillsammansskjutkorten. 
 
Pistolskyttekort är obligatoriskt för deltganade. 
För genomförande gäller även ”PM för skjutledare och kontrollant vid Rikstävlingen i     
militär snabbmatch på Hemortens Banor 2021”. Kompletterande regler med anledning av 
Covid-19 översändes tillsammans med skjutkorten. 
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Skjutkort 
Protokollföring skall ske på särskilda skjutkort.   
Skjutledare och kontrollant undertecknar skjutkorten  
  
Glöm ej att anteckna skyttens klass och vapengrupp, poängsumma för varje serie, antal 
innertior och slutpoäng. 
  
Vapentyp måste anges (avgörande för rätt vapengruppindelning). Kontrollera att 
personnumret är rätt (12 siffror). Ej undertecknade kort medtas inte vid 
prisbedömningen. 
 
Föreningens nummer skall anges på varje skjutkort. 
Skjutkort och redogörelsen insändes till tävlingsledningen omedelbart efter resultaten 
registerats i MAP efter tävlingens slut. Endast resultat som inkommit till tävlingsledningen  
senast 2021-10-04 medtas i resultatlistan. Förening som försummar detta   
 har förlorat all rätt att klaga mot utsänd resultatlista. 
 
OBS! Även ej använda skjutkort och kontrollappar skall ovillkorligen återsändas. 

 
Antal starter 
Skyttarna kan delta med totalt 4 starter, en i varje vapengrupp A, B, C och R. 
 
Speglar 
Tävlingstavlor (speglar)  skall förvaras av skjutledaren minst tre månader efter tävlingen 
för att på anfordran kunna insändas. 
   
Tavlorna  (speglarna), får ej rullas eller vikas utan måste skickas in hela och skall 
vara försedda med följande uppgifter i övre vänstra hörnet:  föreningens och skyttens 
namn, klass, vapengrupp och poäng för respektive serie i nummerordning samt 
sammanlagd poängsumma.  
 
Lagtävlingar 
Förening äger rätt att anmäla högst ett lag i var och en av nedanstående lagtävlingar. 
 
Föranmälda lag. 
3-mannalagen utgörs av föreningens tre föranmälda skyttar i samma vapengrupp, 
jämte två (2) reserver. Lagtävlingarna är följande: 
 

 A        B          C   R  
 
2-mannalagen utgörs av föreningens två föranmälda skyttar, jämte en (1) reserv. 
Lagtävlingarna är följande: 
 
JunC   VetY C VetÄ C DC 
 
I lagtävling C kan skytt från annan C-klass ingå under förutsättning att denne ej ingår i 
annat lag, skjuter under samma förutsättningar, uppfyller kraven i övrigt för den klass där 
laget ingår samt att minst en deltagare i laget deltar i aktuell klass.  



5 
 
Priser m m 
Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individuella tävlingarna av rikstävlings- 
plakett i guld, silver respektive brons. En fjärdedel av antalet anmälda lag och skyttar som 
slutfört tävlingen erhåller pris. 
Standardmedalj kan också erövras vid rikstävlingen. 
 
Anmälan och anmälningsavgifter senast den 23 augusti 2021. 
Anmälan om deltagande görs av föreningarna på formulär som bifogas och som skall vara 
tävlingsledningen, adress: 
Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 Stockholm, eller via e-post till   
hemortens@pistolskytteforbundet.se.   
Anmälan skall innehålla uppgifter om antalet deltagande skyttar samt namnuppgift på 
deltagare i lagtävling. (föranmälda lag). 
 Ev frågor om tävlingen ställs till Tessi Lindberg 08-553 401 63. 
 
 

Resultaten ska redovisas digitalt i MAP av respektive förening. 
Samliga skjutkort skickas in till kansliet efter att ni har matat in reultaten i MAP. Detta för 
att vi ska kunna rätta eventuella felregistreringar på ett smidigt sätt.   
 
    Anmälningsavgiften är 70 kr per inviduell start 
    Anmälningsavgiften är 50 kr per lag 
 

Anmälningsavgifterna skall senast den 27 augusti 2021 insättas på förbundets 
bankgiro 811-2526.  
 
OBS! Ange RT Snabb och föreningsnummer på inbetalningen.  
 

 
Resultatlistan kommer att publiceras på  www.pistolskytteforbundet.se. Protest mot 
eventuella felaktigheter skall ha inkommit till kansliet senast en månad efter den dag då 
den preliminära listan publiceras på Förbundets hemsida. När listan är fastställd går den 
inte att ändra! 
 
 
Pappersversion av resultatlistan kommer inte att skickas ut. 
 
För ytterligare information och PM för arrangör m.m. se nedan 

 
https://www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/rikstavlingen-hemortens-banor/....... 
 
 
 


