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Anpassningar av, Handlingsregler för licensintyg, efter polisens krav
Nytt märke Militärsnabb
Nya regler för Spring/Skidskyttemärken för att kunna avlägga kraven på tävling
Ändringar vid skjutning på bana
o Förberedelsetid införs innan tävlingen börjar
▪ Skytten får packa upp vapnet
▪ Tavlorna skall vara framme
▪ Tillåtet att provrikta och tomavfyra
o Ej tillåtet att röra vapen mellan serier annat än efter tillstånd
Skrivningar från SäkB tas bort, hänvisningen tillräcklig
Byte av förening får ske 1 gång per år oavsett när. Tar bort detta med att det endast får ske
vid årsskiftet eller innan man skjutning någon tävling
Möjlighet att tävla för annan förening gäller samtliga grenar förutom fält och precision.
Krav på tid för insändande av målförutsättningar vid SM och landsdelsmästerskap, 12 veckor
Krock mellan tävlingar anses ske om det är närmare än 2 timmars resa mellan
tävlingsorterna. Enligt vedertagna karttjänser.
Delning av veteranlag till Yngre och Äldre
Förenklade regler för lagtävlingar. Reserv plockas in i laget om ordinarie ej startar. Reserv får
bara vara med i ett lag.
Krav på att resultatlista bör anslås innan prisutdelning
Inga krav på skjutordning när man vill skjuta B med R eller A vapen
Tryck i Revolver skall hålla både med SA och DA
Borttagande av förbud mot hörselskydd med någon form av mottagningsanordning samt
diopterhål i glasögon
Man får aldrig tillgodoräkna sig träff som man kan avgöra att dom ej härrör till egna vapnet
Rörliga mål, gunga, sidledes eller liknande. Skall ha anpassad förutsättning efter hur målet
visas
Riktmedlen får bytas i M7
Snabbskjutning har samma kommandon (milsnabb, snabbskytte, nationell helmatch)
Anpassning militär snabbmatch
o Ej funktionsfel i provserie
o Ej mantlad kula i B
o Omskjutning vid brott mot 45o, räkna 5 sämsta
o Två funktionsfel både godkänt och ej godkänt räknas
Smårättningar

Förberedelsetid
•

När förberedelsetiden startar får skytten packa upp sitt vapen.

