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1 Alla nationella tävlingar omvandlas till kretstävlingar. UPPHÄVS fr.o.m. 2020-06-13. 
2. I kretstävling får inte skyttar från annan krets delta. UPPHÄVS fr.o.m. 2020-06-13. 
3. Antalet personer (tävlande och åskådare) som vistas samtidigt på tävlingsplatsen får vara 
högst 50. Avser tävlingar på alla nivåer. Funktionärer räknas inte in i antalet. Det är 
arrangörens ansvar att säkerställa att gränsen inte överskrids. Tillägg 2020-06-13: Funktionär 
som även är tävlande räknas som tävlande. Antalet funktionärer skall minimeras. 
4. Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar ska 
följas. https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/ 
5. Arrangör skall göra riskbedömning enligt myndighetens 
verktyg: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/ 
6. Folkhälsomyndighetens övriga riktlinjer för covid-19 gäller. Ansvaret att bedöma 
riskgruppstillhörighet åvilar den enskilde. 
7. Beslutet gäller till och med 21 juni 2020 om inte annat meddelas. Tillägg 2020-06-13: 
Beslutet gäller tills vidare, men omprövas fortlöpande. 
8. Myndighets föreskrifter gäller före detta beslut. 
9. Samtliga landsdelsmästerskap första halvåret 2020 flyttas till andra halvåret och att det 
uppdras åt Tävlingskommittén att fastställa nytt datum, efter samråd med landsdels-
AU/motsvarande. 
10. VU tidigare beslut att temporärt upphäva bestämmelserna om vapenkontroll bekräftades. 
11. Vid nationella tävlingar gäller obligatorisk föranmälan. Vid kretstävling bör obligatorisk 
föranmälan tillämpas för att säkerställa gränsen 50 deltagare. 
12. Arrangör erinras om SHB C.3.1.4. Föreningar från angränsande kretsar får delta i 
kretstävling endast om kretsstyrelsen så beslutat. 
13. Arrangör får omvandla nationell tävling till kretstävling. Förbundskansliet och styrelsen 
för arrangerande krets skall i så fall snarast underrättas. 
14 Ändringar i bestämmelserna för kvalificering till Riksmästarklass 2021 och till SM 2021 i 
fält- och precisionsskjutning samt i militär snabbmatch: Den som 2020 är kvalificerad till 
Riksmästarklass, eller till SM i klass Dam eller VetY, är kvalificerad även 2021. För den som 
kvalificerar sig till Riksmästarklass i precisions- och fältskjutning under 2020 gäller att ha 
uppnått resultat lika med fordringarna för en standardmedalj i silver eller två i brons, i övrigt 
enligt reglerna i D/F 2.7. 

FS beslut 2020-06-13 angående förbundets tävlingar 



1. Arrangören av SM MilSnabb 2020 har meddelat att man inte anser sig ha möjlighet 
att genomföra tävlingen 2020. Förbundsstyrelsen beslöt därför att ställa in SM 
MilSnabb 2020. 

2. Arrangören av SM PPC 2020 har meddelat att man bedömer att man inte kommer att 
kunna genomföra tävlingen på ett ur smittskyddssynpunkt säkert sätt. 
Förbundsstyrelsen beslöt därför att ställa in SM PPC 2020. 

VU beslut 2020-03-30 angående förbundets tävlingar 
1. Med anledning av begränsningen om mindre än 50 personer på tävlingsplatsen beslöt VU 
att SM Magnumprecision flyttas till ett senare tillfälle. Datum fastställs av FS. 
2. Stockholms Pistolskyttekrets befrias, på egen begäran, från uppdraget att arrangera 
tävlingen 2020. 
3. Avsikten är fortsatt att genomföra SM-tävlingarna efter midsommar enligt plan. 
Tävlingskommittén följer läget fortlöpande och i nära dialog med arrangörer, beredd att 
initiera nödvändiga beslut. 
4. Uppdrogs åt Tävlingskommittén att föreslå VU nödvändiga eller lämpliga, temporära 
ändringar av uttagningsregler för och genomförande av NM Fältskytte och EM PPC. 
5. Rikstävlingen på hemortens banor genomförs enligt plan 

VU kompletterande beslut 2020-05-09 etc. 
1. SM Magnumprecision flyttas till 12-13 september 2020. 
2. SM precision och fält 2020 är inställt. 
3. SM Militär Snabbmatch senareläggs till efter sommaren. 
4. SM Magnumfältskjutning är inställt. 
5. EM PPC flyttas till 2021 (enligt beslut av WA-1500). 
6. RM Pistol 88 för Hemvärnet flyttas till 2021 (enligt beslut av Rikshemvärnschefen). 
7. Landslagsuttagning fält 2020 är inställd. Laget tas ut baserat på tidigare resultat. 
8. Rikstävling Militär Snabbmatch genomförs i september. 
9. Kvalificeringsregler för Riksmästarklass och SM 2020 – bordlagt till juni. 

  

 


