Anteckningar från kpistgruppens möte 2017-11-29 kl 18.30 på Revingehed
Notera kursiva anteckningar, gällande uppgifter som tillkommit efter mötet.
(Röda efter anteckningarnas avstämning med deltagare i mötet.)

Närvarande gruppmedlemmar: Lars Lennartsson, Jonny Olsson, Göran Andersson och Bengt
Göran Olsson.
Meddelat förhinder: Bengt Andersson och Kurt Nilsson
Utvärdering av årets verksamhet
Årets verksamhet diskuterades. Konstaterades att allt ännu en gång genomförts enligt plan.
Skånskt mästerskap kpist fält bra, men kanske onödigt tidigt den 8 april. Även Kpist ställning
bra, men bör ligga före SM. Premiären med liggandemästerskap mycket lyckad i Hjärsås regi.
Inga justeringar ansågs aktuella i nu gällande PM för Kpist och Ak4.
Utvärdering av Kpist-gruppens verksamhetsmål för 2017.
1. Öka deltagandet i våra skånska mästerskap, genom att via föreningarna påverka
enskilda skyttar att delta. Speciell liggandeklass för veteraner, som endast önskar skjuta
liggande i samband med Skånskt mästerskap fältskytte och bana ställningar. I fältskytte
dessutom ett gemensamt liggandemästerskap för skyttar från de klasser som endast
skjuter liggande. Återigen positivt mottaget, men trots detta en total minskning med 6 i
de tre mästerskapen, troligen till följ av de två tävlingsplatserna i öster och norr.
2. Öka antalet representerade föreningar i våra Skånska mästerskap, genom att kontakta
föreningar som redovisar Kpist-verksamhet, utan att delta utanför egen förening.
Kontakter har tagits och en förening återkom i liggandemästerskapet, därutöver en i SM.
3. Möta upp med fulltaliga och representativa lag för Skåne i SM och SSM. Målsättningen
får anses uppnådd, med hänsyn till två guld och tre silver i SM, samt två segrar i SSM.
Verksamhetsmålen är därmed enligt vår bedömning delvis uppnådda.
Anmälningsavgifter
Ansågs att anmälningsavgifter, 100: -/start, och fördelningen av den summan till priser
respektive ersättning till arrangör, kan vara oförändrade under kommande året.
Priser/prisfördelning Skånska mästerskap
Här väcktes förslag om 2 deltagare i föreningslag, och att endast ställningsskyttar skulle få ingå i
lag fält. Beslut: Föreningslag ska bestå av tre skyttar. I fältskytte får högst en liggandeskytt ur
klass 1, 2, eller Vet ligg ingå. Fördelningstabeller för hederspriser och medaljer enligt tidigare.
Dock ska stor medalj användas även i liggandemästerskapet fält. F.ö. inga ändringar.
Skjutprogram 2017
• Målsättningen ska vara att tre Skånefält anordnas och en av dessa är Skånskt mästerskap.
• Skånefält 1, Revingehed 17/2
• Skånefält 2, med Skånskt mästerskap, Trollenäs 17/3
• Skånefält ? Rinkaby 24/3 - preliminärt
• Skånefält ? Ravlunda 7/4 - preliminärt
• Skånefält ? Hjärsås 16/6 - preliminärt Passar ej för Hjärsås, 26 maj bättre!

•

•
•

Skånskt mästerskap ställningar Hässleholm 18/8 alternativt 28/7, eller annan dag,
beroende på när SSM och SM kommer att genomföras. Vid kontakter efter mötet, har
framkommit att tidpunkt för SSM och SM ändrats (högst sannolikt), vilket framgår av
noteringar nedan. Med de här förutsättningarna skulle 4/8 passa utmärkt för Skånskt
mästerskap ställningar.
Skånskt mästerskap liggande den 29/9, där Svalöv undersöker olika platsalternativ.
Skånskt mästerskap Ak4 liggande 2/6, på Södra banan Revingehed. Arrangör Löderup.

Bokningar av skjutfält och skjutbanor via P7 för 2018
Bokningar är gjorda enligt ovan för fältskytte och banskytte. Ännu inga dagar bekräftade. Utöver
dessa dagar har Revinge skf bokat på Revingehed, för intern verksamhet. Vid kontakt efter mötet,
har meddelats att besked kan ges tidigast första veckorna efter nyår.
Erövrade lagpriser 2017
• Lagpriser Kpist, Vet-SM ställning, SM liggande och SM ställning delas ut som hpr till
Skånska mästare i motsvarade discipliner under 2018.
Utvärdering SSM 2017
• Med hänsyn till förutsättningarna mycket bra genomfört av Svalövs skf på och kring
skjutbanan i Dagstop.
SSM 2018
Enligt plan arrangerar Halland SSM Kpist och oroväckande rykten har hörts om möjligheterna
där. Vid kontakt efter mötet, fanns en positiv inställning till att arrangera den 18-19/8, med
hänsyn till att Kpist-SM troligen senareläggs. Vi räknar med den tidpunkten.
Ak4-SM 2018
Tävlingarna arrangeras Enköping den 11-12 augusti.
Kpist-SM 2018
Arrangör är inte klar och vi får avvakta besked från trolig arrangör. Vid kontakter efter mötet har
Gotlands Skyttesportförbund åtagit sig att arrangera Kpist-SM 2018, men med en liten
reservation för att ytterligare några detaljer måste falla på plats. Oavsett detta, senareläggs
Kpist-SM en vecka, jämfört med tidigare publicerad tidpunkt och kommer därmed att
genomföras den 31/8 - 2/9.
Kpist-gruppens verksamhetsmål för 2018.
Oförändrade verksamhetsmål gäller för kommande året, d.v.s. ovansående tre punkter utgör
grunden för alla Kpist-skyttars engagemang och arbete under 2018. Ett uppdaterat PM för Kpist
och Ak4, 2017 november, gäller för verksamhetens genomförande. Att notera efter detta möte:
Justering enligt beslut om ändrad lagsammansättning i fältskytte.

Vid pennan
Lars Lennartsson

