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I vecka 28, från den 10/7 till den 15/7 arrangeras SM i Pistolskytte i Skövde. Tävlingscentrum är Lövsjötorp
skyttecentrum strax söder om staden. Skyttar från hela landet kommer att delta och de kommer att tävla i tre olika
grenar. Tävlingarna arrangeras på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet som är en frivillig försvarsorganisation.
Deras hemsida hittar man på https://www.pistolskytteforbundet.se/
Tisdagen den 10/7 och onsdagen den 11/7 ägnas helt åt grenen Militär snabbmatch. Tävlingen går ut på att under
kort tid skjuta mot den internationella snabbskjutningstavlan på 25 meters avstånd. Tävlingarna genomförs på
Lövsjötorp skyttecentrum.
Från torsdagen den 12/7 tävlar man i både Precisionsskjutning och Fältskjutning.
Precisionsskjutning skjuts mot den internationella pistoltavlan på 25 meter. Tävlingarna genomförs på Lövsjötorp
skyttecentrum.
Fältskjutning skjuts i terrängen mot mål bestående av olikfärgade pappskivor utformade som geometriska figurer,
exempelvis som trekanter och cirklar, eller militära mål, på varierande avstånd och på kort tid. Tävlingarna genomförs i
terrängen vid Kavlås norr om Tidaholm.
Våra tävlingsvapen är indelade i fyra olika klasser, så kallade vapengrupper.
I vapengrupp A tävlas med pistoler av tjänstevapenkaraktär, typ polisens och militärens tjänstevapen.
I vapengrupp B tävlas med grovkalibriga tävlingsvapen. I Precisionsskjutning tävlar man även med revolvrar i
vapengruppen.
Vapengrupp C är finkalibriga tävlingsvapen. Vapengruppen är den populäraste och har flest deltagare vid SM.
I vapengrupp R tävlas med grovkalibriga revolvrar. Vapengrupp R tävlar man med i Militär snabbmatch och i
Fältskjutning. I Precisionsskjutning ingår revolvrar i vapengrupp B som nämnts ovan.
Vapengrupp C är även indelad i ett flertal klasser. Vid SM tävlas i öppen klass, i vilken alla som kvalificerat sig under
föregående tävlingsperiod får delta, vilket också gäller i övriga vapengrupper. I Damklassen får alla kvinnor som kvalificerat sig delta. Junior är man till och med det år som man fyller 20. Yngre veteran får man tävla i om man under
året fyller lägst 60 år och har klarat av att kvalificera sig. Äldre veteraner är skyttar som under året fyller lägst 70 år.
I varje vapengrupp och klass genomförs separata tävlingar, dels individuella tävlingar samt lagtävlingar. Totalt utdelas
under tävlingsdagarna 23 mästerskapstecken individuellt.
För att klara av SM-arrangemanget kommer funktionärer från klubbar i Skaraborgs och Älvsborgs pistolskyttekretsar
att samarbeta. Personal från Skaraborgs pistolskyttekrets kommer huvudsakligen att verka vid fältskyttetävlingarna i
terrängen vid Kavlås. Vid tävlingscentrum i Lövsjötorp, med skjutning på bana, kommer funktionärer från Älvsborgs
pistolskyttekrets att arbeta.
När anmälningstiden gått ut har 2 735 starter anmälts till tävlingarna. 785 skyttar från 184 föreningar har anmält sig.
Anmälningstiden gick ut den 16 juni. Efteranmälningar kommer att öka deltagarantalet ytterligare tävlingsdagarna.
Vår hemsida finns på adressen https://www.pistolsm2018.one/ och där kan man finna mycket information om
tävlingsprogrammet och annat som kan vara värt att veta.
Jag som heter Åke Nordin har utsetts att vara pressansvarig och ansvarig för tävlingarnas hemsida. Själv kan jag nås
på e-postadressen ake.nordin@fokboras.se eller på nummer 0708 88 51 71. Ibland kan jag ha svårt att svara i
telefonen. Lämna i så fall ett meddelande på telefonsvararen så ringer jag upp så fort jag får möjlighet. Besök av
reportrar under tävlingsdagarna kan arrangeras. Jag tävlar själv vid vissa tider. Under de tiderna kan jag inte ta emot
besökare, så vi måste komma överens om lämpliga tidpunkter för besök.
För att få en bild av hur en fältskyttetävling genomförs rekommenderas ett besök på min kanal i YouTube. Den hittas
på adressen https://www.youtube.com/user/stenakenordin

