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1. Att arrangera en tävling

Då man arrangerar en krets-, landsdels- eller nationell tävling finns regler att följa i skjuthandboken.
För att göra dessa mer överskådliga har kretsstyrelsen beslutat att sammanställa detta PM, som även
innehåller regional praxis för Östgötakretsen.

Det åligger varje förening att tillse att tävlingsledare, banläggare och tävlingskassörer känner till 
denna instruktion.

Om arrangör, tävlingsdatum eller tävlingsplats ändras från vad som bestämts på kretsens 
planeringsmöte måste detta skriftligen godkännas av kretsstyrelsen.

Tävlingsdatum

Generellt
Generellt vid programläggning gäller prioritering enligt följande fallande skala: SM – ÖSM – KrM 
– Nationell Tävling – Kretstävling – Ringtävling – Föreningstävling.

Om ett tävlingsdatum (kretstävling och högre) ska ändras måste detta godkännas av kretsstyrelsen.

Nationell eller landsdelstävling
Arrangerande förening ska skriftligen ansöka till kretsstyrelsen om att hålla nationell eller 
landsdelstävling (oavsett gren). Ansökan ska vara kretsstyrelsen tillhanda senast den 15 september 
året innan tävlingen skall hållas. Detta för att kretsstyrelsen skall hinna yttra sig, samt skicka 
ansökan till förbundsstyrelsen i tid. Det är lämpligt att kontrollera att tävlingen inte krockar med 
”inkörd” tävling i närliggande krets.

Kretstävling
För kretstävling, utöver Östgötaserien och Kretsmästerskap, gäller att skriftlig ansökan ska vara 
kretsstyrelsen tillhanda i god tid innan tävlingen. Tävlingsdatumet ska planeras så det inte kolliderar
med nationell eller landsdelstävling i Östergötland, Södermanland, Kalmar Norra, Örebro eller 
Jönköpings pistolskyttekrets. Dispens från detta kan kretsstyrelsen ge, men ansökan skall då 
innehålla motivering.

Föreningstävling
För föreningstävling gäller att tävlingsdatumet ska planeras så kollision inte uppstår med 
kretstävling eller högre inom Östergötland.

Inbjudan

Nationell eller landsdelstävling
Inbjudan till nationell tävling och landsdelstävling ska skickas till förbundsstyrelsen för kännedom.

Kretstävling
Inbjudan till kretstävling ska skickas ut till samtliga föreningar i Östergötland samt till 
kretsstyrelsen för kännedom.

För kretstävling gäller att arrangerande förening får begära att föranmälan ska ske. Det ska dock 
alltid erbjudas möjlighet till efteranmälan i mån av plats, vilket ska framgå av inbjudan. Betalning 
av startavgiften ska kunna ske på plats.
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Banläggning, fältskjutning

Vid standardmedaljgrundande fältskyttetävling gäller att banans förutsättningar omfattande tider, 
målspel, figurer, avstånd, vinklar mellan målgrupper mm ska följa regelverket i SPSF:s 
Skjuthandbok och SäkB. Banläggningen ska skickas för godkännande till kretsstyrelsen senast 14 
dagar innan tävlingen, med e-post till ostgotakretsen@gmail.com.

Endast fältskyttemål ur SPSF:s Skjuthandbok är tillåtna om inte godkännande i varje enskilt fall 
erhållits från kretsstyrelsen.

Godkännande måste erhållits innan tävlingens genomförande. Eventuella ändringar efter detta 
måste också godkännas.

Resultat

Efter standardmedaljgrundande tävling ska resultatlista sändas till samtliga deltagande föreningar, 
kretsar samt förbundet. Det är således inte tillräckligt att endast publicera resultatlistan på Internet.

Startavgift till kretsen

För tävlingar där hela eller del av del av startavgiften går till kretsen (exempelvis kretsmästerskap, 
Östgötaserie) fakturerar kretskassören den arrangerande föreningen med den fastställda 
resultatlistan som underlag. Nivån på avgifter fastställs på kretsens årsmöte.
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2. Kretsmästerskap i fältskytte

Regler Mästerskap gäller om det är minst 3 st deltagare i aktuell klass. 
Sammanslagning av klasser (dock ej vapengrupper) vid färre deltagare.

I juniorklass inget krav på antal deltagare.

 I övrigt i enlighet med SPSF:s Skjuthandbok.

Vapengrupper A, B, C och R.

Klassindelning Öppen klass A, B, C, R.

C Jun, C Dam, C Vet Y, C Vet Ä.

Medaljfördelning Kretsens medaljer, enligt SPSF:s Skjuthandbok.

Lag Lagtävling med föranmälda 3-mannalag i samtliga vapengrupper. Fri 
klassindelning. Mästerskap gäller om minst 3st lag anmälts.

Vandringspris lag C Tennfat.

Inteckning för segrande lag. 5 st inteckningar oberoende av följd erövrar 
priset.

När vandringspriset erövrats ska kretsstyrelsen sörja för att nytt 
vandringspris tas fram till efterföljande säsong.

Inteckningar  Se bilaga.

Startavgifter Fastställs på kretsens årsmöte för respektive tävlingsår.

Arrangörer Fastställs på kretsens planeringsmöte inför respektive säsong.
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3. Kretsmästerskap i Magnumfält

Regler Mästerskap gäller om det är minst 3 st deltagare i aktuell klass. 

Kretsmästerskapen skall omfatta minst 6 stationer.

Om samma vapen används i flera klasser under tävlingsdagen
skall kretsmästerskapet skjutas först av dessa. 

I övrigt enligt med SPSF:s Skjuthandbok.

Vapengrupper Revolver .41-.44 Magnum SA-DA (M1+M3)

Revolver .357 Magnum SA-DA (M2+M4)
Friklass (M5)
Autoklass 9mm-.455 (M6)
Standardklass revolver 6,5” (M7)
Specialklass revolver, bl.a. .38Spl, .44Spl, .45 LC (M8)

Klassindelning Endast öppen klass

Medaljfördelning Kretsens medaljer, enligt SPSF:s Skjuthandbok.

Lag Lagtävling med föranmälda 3-mannalag i samtliga vapengrupper. 
Mästerskap gäller om minst 3st lag anmälts.

Startavgifter Fastställs på kretsens årsmöte för respektive tävlingsår.

Arrangörer Fastställs på kretsens planeringsmöte inför respektive säsong.

Samordnas lämpligen med Ostkustseriens tävlingar.
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4. Kretsmästerskap i precision

Regler Mästerskap gäller om det är minst 3 st deltagare i aktuell klass. 
Sammanslagning av klasser (dock ej vapengrupper) vid färre deltagare.

I juniorklass inget krav på antal deltagare.

I övrigt i enlighet med SPSF:s Skjuthandbok.

Vapengrupper A, B, C.

Klassindelning Öppen klass A, B, C.

C Jun, C Dam, C Vet Y, C Vet Ä.

Medaljfördelning Kretsens medaljer, enligt SPSF:s Skjuthandbok.

Lag Lagtävling med föranmälda 3-mannalag i samtliga vapengrupper. Fri 
klassindelning. Mästerskap gäller om minst 3st lag anmälts.

Vandringspris lag C Kanon.

Inteckning för segrande lag. 5 st inteckningar oberoende av följd erövrar 
priset.

När vandringspriset erövrats ska kretsstyrelsen sörja för att nytt 
vandringspris tas fram till efterföljande säsong.

Inteckningar  Se bilaga.

Startavgifter Fastställs på kretsens årsmöte för respektive tävlingsår.

Arrangörer Fastställs på kretsens planeringsmöte inför respektive säsong.
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5. Kretsmästerskap i Magnumprecision

Regler Mästerskap gäller om det är minst 3 st deltagare i aktuell klass. 

I övrigt i enlighet med SPSF:s Skjuthandbok.

Vapengrupper Revolver .41-.44 Magnum SA-DA (M1+M3)

Revolver .357 Magnum SA-DA (M2+M4)
Friklass (M5)
Autoklass 9mm-.455 (M6)
Standardklass revolver 6,5” (M7)
Specialklass revolver, bl.a. .38Spl, .44Spl, .45 LC (M8)

Klassindelning Endast öppen klass.

Medaljfördelning Kretsens medaljer, enligt SPSF:s Skjuthandbok.

Lag Lagtävling med föranmälda 3-mannalag i samtliga vapengrupper. 
Mästerskap gäller om minst 3st lag anmälts.

Startavgifter Fastställs på kretsens årsmöte för respektive tävlingsår.

Arrangörer Fastställs på kretsens planeringsmöte inför respektive säsong.
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6. Kretsmästerskap i luftpistol

Regler Omfattar 60 skott. Mästerskap gäller om det är minst 3 st deltagare i aktuell 
klass. Sammanslagning av klasser vid färre deltagare.

I juniorklass inget krav på antal deltagare.

I övrigt i enlighet med SPSF:s Skjuthandbok

Klassindelning Öppen, Dam, Junior, Veteran Y, Veteran Ä

Medaljfördelning Kretsens medaljer, enligt SPSF:s Skjuthandbok.

Lag Lagtävling med föranmälda 3-mannalag. Fri klassindelning. Mästerskap 
gäller om minst 3st lag anmälts.

Startavgifter Fastställs på kretsens årsmöte för respektive tävlingsår.

Arrangör Fastställs på kretsens planeringsmöte inför respektive tävlingsår.
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7. Kretsmästerskap Militär Snabbmatch

Regler Mästerskap gäller om det är minst 3 st deltagare i aktuell klass. 
Sammanslagning av klasser (dock ej vapengrupper) vid färre deltagare.

I juniorklass inget krav på antal deltagare.

I övrigt i enlighet med gällande SPSF:s Skjuthandbok.

Vapengrupper A, B, C, R. 

Klassindelning Öppen klass A, B, C, R.

C Jun, C Dam, C Vet Y, C Vet Ä.

Medaljfördelning Kretsens medaljer, enligt SPSF:s Skjuthandbok.

Lag Lagtävling med föranmälda 3-mannalag i samtliga vapengrupper. Fri 
klassindelning. Mästerskap gäller om minst 3st lag anmälts. .

Vandringspris lag Pris att komma överens om

Inteckning för segrande lag. 5 st inteckningar oberoende av följd erövrar 
priset.

När vandringspriset erövrats skall kretsstyrelsen sörja för att nytt 
vandringspris tas fram till efterföljande säsong.

Inteckningar  Se bilaga.

Startavgifter Fastställs på kretsens årsmöte för respektive tävlingsår.

Arrangörer Fastställs på kretsens planeringsmöte inför respektive säsong.
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8. Östgötaserien och Östgöta Precision - generellt

Deltävlingarna i serierna arrangeras som kretstävlingar vapengrupp C i fältskjutning respektive 
precision och är standardmedaljgrundande. 

Arrangörer, datum och tävlingsplatser för deltävlingarna bestäms på kretsens planeringsmöte. 
Målsättningen skall vara att deltävlingarna sprids geografiskt.

Tävlingarna omfattar dels individuell tävlan, dels lagtävlan. Tävlingsavgifterna fastställs på 
kretsårsmötet.

Kretsens tävlingssekreterare ansvarar för att korrekt sammanställning samt pristagarlista upprättas.

Individuell tävlan
De individuella tävlingarna hålls C-vapen med samtliga i SPSF:s Skjuthandbok förekommande 
klasser.

Skytt – till exempel dam, junior, veteran som är kvalificerad att delta i flera klasser får fritt välja 
vilken av dessa han/hon anmäler sig i. Detta val görs vid första deltävlingen skytten deltar i. (En 61-
årig kvinnlig guldmärkesskytt kan således anmäla sig i Veteran Yngre, Damer klass 2 eller Öppen 
klass 2).

Skytt ska inför tävlingsåret klassificeras i den för året gällande klassen. Om skytt anmäler sig i ”fel 
klass” i någon av deltävlingarna ska han/hon flyttas till ”rätt klass” i samband med 
resultatsammanställningen. Resultatlista för deltävlingar kommer inte att justeras i efterhand.

Den skytt som efter samtliga deltävlingar har fullföljt serien (se reglementet för Östgötaserien 
respektive Östgöta Precision) och har lägst slutresultat kommer på plats 1 i sammanställningen för 
respektive klass. Den som har näst lägst på plats 2, osv

Om två eller flera skyttar får samma slutresultat i den aktuella klassen går den före som har flest 
förstaplaceringar på deltävlingarna. Om även detta är lika räknas andraplaceringar, osv. Kan 
särskiljningen inte uppnås ska kretsstyrelsen avgöra vilka slutplaceringar skyttarna ska få.

Hederspriser utgår till bästa fjärdedelen av de skyttar som fullföljt respektive serie 
(fältskjutning/precision) i respektive klass. Hedersprisernas art bestäms av kretsstyrelsen.

Lagtävlan
Lagets resultat och placering vid deltävling beräknas enligt Skjuthandbokens regler.

Det lag som efter samtliga deltävlingar har fullföljt serien (se reglementet för Östgötaserien 
respektive Östgöta Precision) och har lägst slutresultat kommer på plats 1 i sammanställningen. Det 
lag som har näst lägst på plats 2, osv.

Vid lika slutresultat går det lag före som har flest 1:a placeringar i deltävlingarna. Om även detta är 
lika gäller flest 2:a platser, därefter 3:e och så vidare.

Kan särskiljning inte nås enligt ovan så går det lag före som placerat sig bäst på sista deltävlingen.

Tävlingen gäller pris/priser enligt kretsstyrelsens beslut.
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9. Östgötaserien i fältskjutning

Östgötaseriens främsta syfte är att bidra till ett brett deltagande av kretsens skyttar och för att 
stimulera och ge tillfälle till regionalt tävlande enligt de förutsättningar och regler som skyttar möter
vid större inbjudningstävlingar och mästerskap. 

Det är önskvärt att banläggningen ger utmaningar för etablerade skyttar samtidigt som den inte blir 
alltför svår för skyttar i klass 1 och 2. Fokus bör generellt ligga mer mot bredd än elit. 

Tävlingsreglemente

Serien omfattar vapengrupp C och det antal deltävlingar som fastställs vid kretsens planeringsmöte. 

Individuell tävlan
För att fullfölja serien krävs att skytten erhållit placeringssiffra vid minst ett visst antal (X) av årets 
deltävlingar:

Vid 2 st deltävlingar – serien fullföljs vid deltagande i båda deltävlingarna (X= 2).

Vid 3 st deltävlingar - serien fullföljs vid deltagande i 2 deltävlingar (X= 2).

Vid 4 st deltävlingar - serien fullföljs vid deltagande i 3 deltävlingar (X= 3). 2 för junior/klass 1

Vid 5 st deltävlingar - serien fullföljs vid deltagande i 3 deltävlingar (X= 3).

Vid 6 st deltävlingar - serien fullföljs vid deltagande i 4 deltävlingar (X= 4). 3 för junior/klass 1

Skyttens slutresultat i serien består av summan av hans/hennes lägsta placeringssiffror i angivet 
antal (X) deltävlingar.

Lagtävlan
Lagtävlingen omfattar ett 3-mannalag per förening. 

Vid varje deltävling räknas de 3 främsta skyttarna från respektive förening som lag och lagmedlem 
deltar med sitt tävlingsresultat. Laget kan således bestå av olika skyttar vid olika tävlingstillfällen. 
Ingen begränsning gällande klasstillhörighet.

För att fullfölja serien krävs att lag erhållit placeringspoäng vid samtliga årets deltävlingar.

Lagets slutresultat i serien består av summan av alla placeringspoäng laget erhållit vid 
deltävlingarna.
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10. Östgöta precision

Syftet med Östgöta Precision är att ge möjlighet för kretsens skyttar att tävla enligt de 
förutsättningar och regler som skyttar möter vid större inbjudningstävlingar och mästerskap samt att
bidra till ett brett deltagande för att stimulera precisionskyttet inom kretsen.

Tävlingsreglemente

Serien består av 2 - 4 st deltävlingar i vapengrupp C. Antalet deltävlingar fastställs vid kretsens 
planeringsmöte inför respektive säsong.

Varje deltävling omfattar 7 serier med resultatsammanställning och omplacering innan de tre 
finalserierna skjuts. Tävlingen skall vara fristående arrangemang och får inte samköras inom ramen 
för annan inbjudningstävling.

Individuell tävlan
För att fullfölja serien krävs att skytten erhållit placeringssiffra vid minst ett visst antal (X) av årets 
deltävlingar:

Vid 2 st deltävlingar – serien fullföljs vid deltagande i båda deltävlingarna (X= 2).

Vid 3 st deltävlingar - serien fullföljs vid deltagande i 2 deltävlingar (X= 2).

Vid 4 st deltävlingar - serien fullföljs vid deltagande i 3 deltävlingar (X= 3).

Skyttens slutresultat i serien består av summan av hans/hennes lägsta placeringssiffror i angivet 
antal (X) deltävlingar.

Lagtävlan
Lagtävlingen omfattar föranmälda 3-mannalag. Ingen begränsning gällande klasstillhörighet.

Lagtävlingen är fristående vid varje deltävling och utgör därmed inte del av serien.
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11. Trestadsmatchen

Regler Tävlingen omfattar 7 precisionsserier i enlighet med 
SPSF:s Skjuthandbok.
Tävlingen är standardmedaljgrundande.

Vapenklasser C.

Klassindelning Öppen klass C 

Individuellt poängprisVid seger utfaller 5 poäng, andra plats 4, tredje 3, fjärde 2 och femte 
placering 1 poäng.

Pris erhålls i steg om 25 poäng. Priset fastställs av kretsstyrelsen.

Lag Tre lag bestående av Norrköping, Linköping samt Mjölby/Motala.

Varje lag har rätt till 12 st skyttar och de 10 bästa räknas till laget.

Vandringspris lag Tennfat.

Inteckning för segrande lag. 5 st inteckningar oberoende av följd erövrar 
priset.

När vandringspriset erövrats skall Kretsstyrelsen sörja för att nytt 
vandringspris tas fram till efterföljande säsong. 

Inteckningar  Se bilaga.

Startavgifter Fastställs på Kretsårsmötet för respektive tävlingsår.

Tävlingsdag Första helgfria onsdag i juni månad, dock ej dag före helgdag.

Arrangör Arrangör skall sända inbjudan till respektive lag

Svara för enklare förtäring 

Tilldela resultatlista till varje lag samt kretsens tävlingssekreterare. 

Arrangörer, rullande schema: 2022 Motala
2023 Linköping
2024 Norrköping
2025 Mjölby
o.s.v.
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12. BILAGA INTECKNINGAR

Kretsmästerskap i fältskytte, lag C

2004, 2005 I4 PK

2006, 2018 Linköpings SKF

2007, 2009, 2011, 2017, 2019 Saab PK

2008, 2010, 2022 Motala PK

2012 Norrköpings PK

2013 Mjölby PK

2014 Åby SK

2015 Finspångs PK

2016, 2020, 2021 Ingen lagtävling

Kretsmästerskap i precision, lag C

1997, 2001 Linköpings PK

1998, 2003 I4PK

1999, 2005, 2006, 2007, 2009 (för alltid) Saab PK
2014, 2017, 2018, 2019 Saab PK

2000, 2008, 2010, 2011 Norrköpings PK

2002, 2012, 2015, 2021 Mjölby PK

2004 Åby SK

2022 Linköpings SKF

2013, 2016, 2020 Ingen lagtävling

Kretsmästerskap i militär snabbmatch, lag C

2018, 2020 Ingen lagtävling

2019, 2021, 2022 Linköpings SKF

Trestadsmatchen

2005, 2006, 2007, 2011, 2012 (för alltid) Linköping

2014, 2015, 2018, 2019 Linköping

2003, 2004, 2008, 2009, 2010 (för alltid) Norrköping

2013, 2016, 2017, 2022 Norrköping

2020, 2021 Ingen tävling
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