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Verksamhetsrapport för år 2019 från Kpistledaren
Utbudet av tävlingar för kpistskyttarna minskar för varje år. De som arrangerar är hänvisade
till privata markägare, efter Försvarsmaktens beslut. Därmed minskar tävlingstillfällena.
Banskyttetävlingar har i stort sett upphört, då många saknar skjutbanor. Ett fåtal fältskjutningar
förekommer, men de låga deltagarsiffrorna gör att många tävlingar upphört.
Långa resor med höga resekostnader är även en viktig orsak till nedgången.
Polisens krav för vapenlicens, begränsar rekryteringen av yngre skyttar.
De äldre skyttarna dominerar och bortfallet av åldersskäl är betydande, även om det fortfarande
Finns 75/ 80-åringarsom skjuter i alla ställningar.

Inom Vg har samtliga DM genomförts i Skövde, på Lövsjötorps Skyttecentrum.
Vid samtliga mästerskap blev Per-Anders Axelsson, Skövde garnison, mästare.
6 april vann han fältmästerskapet på 53 träffar. Antal deltagare 8.
16 juni segrade han i liggande på 425 p. Denna gång med 11 deltagare.
24 augusti tog han sin tredje titel i ställningar med 405 p. 8 deltagare.
Landskrona och Svalöv tog ett sent beslut att ansvara för SM. Enbart skyttar från Skövde garnison
representerade Vg i detta SM under sista veckan i aug. För deltagarna blir det en kostsam tillställning.
Deltagaravgiften i varje gren är 350:-, sedan tillkommer boende- och resekostnader.
Fältskjutningen gick på åkrar vid Trollenäs slott och vi som alltid hävdat att även Fält- SM på kpist
skall gå på våren, utan att få gehör, fick genomlida ytterligare en svettig sommartävling.
Många av de äldre hade svårt att klara en promenad på en leråker i stark värme.
En uppdelning av SM fält på våren och banskyttet i aug, skulle underlätta för arrangörer som sällan
har tillgång till både fältterräng och skjutbanor.
Landskronas skjutbana vid havet var platsen för liggande- och ställningsskyttet. Även 2015 gick SM på
denna bana och många hade helst sett en annan plats för att få rättvisa tävlingar.
Alla höga resultat presterades av de som startade tidigt, utan sidvind. Senare startande hade ingen
chans att bemästra de starka byiga vindarna.
Anders Persson gick till final i seniorernas ställningsskytte och kom på 10:e plats.
I liggandefinalen för veteraner kom Lars Persson på 16:e plats.

I likhet med de senaste åren, finns i dag ingen som anmält intresse som värd för nästa SM.
Skövde 23 januari 2020
Jan Rensfeldt
Grenledare Kpist
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