Anteckningar från möte med SkSF Kpistgrupp 2020-11-08 via E-post
Utvärdering av tävlingar under 2020
• Skånefält: 1, 29/2 Landskrona 27 deltagare. 2, 16/3 Rinkaby 29. 4, 21/11 Ravlunda ?? deltagare.
• Skånskt mästerskap Kpist fält (Skånefält 3): 17/10 Landskrona 33 deltagare.
• Skånskt mästerskap Kpist ställning: 15/8 Svalöv/Dagstorp 28 deltagare.
• Skånskt mästerskap Kpist liggande: 26/9 Hässleholm 37 deltagare.
• Skånskt mästerskap Ak4 liggande: 1/6 Revingehed: 28 deltagare.
• SSM Kpist Blekinge: Inställt!
• SM Kpist Oxelösund/Norrköping: inställt!
Utvärdering av Kpist-gruppens målsättning för 2020
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. Åtgärderna upplevs positivt och deltagandet
har totalt sett varit oförändrat för Kpist, trots Coronasituationen och flyttade tävlingsdagar p.g.a. den.
Mästerskapet i fält -2 deltagare, ställningar -2 och liggande +4. (AK 4 -5.)
2. Öka antalet representerade föreningar i våra Skånska mästerskap, genom att kontakta föreningar som
redovisar Kpist-verksamhet, utan att delta utanför egen förening. Kontakt har skapats med Löberöd,
som noterats för deltagande vid flera tillfällen, vilket är mycket glädjande!
3. Möta upp med fulltaliga och representativa lag för Skåne i SM och SSM. Båda mästerskapen inställda
p.g.a. Corona och därmed utgick målsättningen.
Anmälningsavgifter, höjdes för 2020, har vi anledning ändra. Oförändrat
Priser/prisfördelning, justerades 2020, har vi anledning ändra. Oförändrat
Erövrade lagpriser i SM 2020. Utgår!
Tävlingsprogram 2021
• Skånefält 1 Kpist, Landskrona lördag 20/3, arrangör Landskrona.
• Skånefält 2 Kpist, Rinkaby lördag 10/4, arrangör Hässleholm m.fl. (Dag ej bekräftad av P7)
• Skånefält 3 Kpist, Revingehed lördag ? , arrangör Revinge skf.
• Skånefält 4 Kpist, med Skånskt Mäst. Ravlunda lördag 8/5, arrangör Löderup (dag ej bekräftad av P7)
• Skånskt mästerskap Kpist liggande, lördag 28/8, Landskrona/Svalöv.
• Skånskt mästerskap Kpist ställning, söndag 29/8, Landskrona/Svalöv.
• Skånskt mästerskap Ak4 liggande, Revingehed lördag 5/6, arrangör Löderup (Dag ej bekräftad av P7)
• SSM Kpist Fält, Trollenäs lördag 27/3, arrangör Svalöv (Beslutat att fält får skiljas från banskytte.)
• SSM Kpist liggande och ställning lördag-söndag 7-8/8 Hässleholm. (SSM-status är beslutat för båda.)
Ak4-SM i Linköping den 14-15 augusti.
Kpist-SM i Oxelösund/Norrköping den 10-12 september.
Kpist-gruppens verksamhetsmål för 2021 - Ny målsättning - Höja deltagandet till samma nivå som 2011?
Övrigt, förslag idéer endast mästerskapsskyttar i föreningslag fält? Ja-1, Nej-1. (Inväntar fler svar.)
Lars Lennartsson

