VAPENPOLICY

för
Svenska Skyttesportförbundet

Vapen som används i Svenska Skyttesportförbundets (SvSF:s) tränings- och tävlingsverksamhet ska
vara godkända enligt respektive sektions reglemente, se bifogad bilaga. Därmed är dessa vapen att
betrakta som idrottsredskap.
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BILAGA TILL VAPENPOLICY

GEVÄRSSEKTIONEN
Gevärssektionens Regelbok nationellt skytte.
Luftgevär
Alla typer av gevär med kalibern 4,5 mm för komprimerad luft eller kolsyra (CO2) som överensstämmer med specifikationerna enligt nedanstående figur och kompletteringar.

Vikt högst 5,500 kg inklusive riktmedel och remfäste/handstopp.
Den totala längden av ett luftgevärssystem, mätt från den bakre änden av systemet till pipans mynning - inkluderat förlängning av något slag, vare sig det är fäst vid pipan eller inte - får inte överstiga
850 mm. Pipor och förlängningstuber får inte på något sätt perforeras.
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Korthållsgevär
Alla gevär med kalibern 5,6 mm (.22 long rifle) med kantantändning som överensstämmer med specifikationerna enligt nedanstående figur och kompletteringar.

Vikt högst 6,5 kg inklusive riktmedel och remfäste/handstopp. Ingen begränsning för pipans totala
längd inklusive förlängning. Pipor och förlängningstuber får inte på något sätt perforeras.
Endast repetergevär (manuell omladdning) får användas, vilket innebär att halvautomatvapen är
förbjudna. Rekyldämpande mekanismer är inte tillåtet.
Gevär 6,5 mm
Följande gevär i kal 6,5 x 55 mm är godkända av SvSF: Mausergevär M/96, CG 63, CG 80, FSR 89 och
Sauer 200 STR. Piplängd max 740 mm från mekanismen främre del till mynningen. Pipa skall klara
kraven för ”Preliminär instruktion för högtrycksprov” upprättad och kontrollerad i april 1964 av GF nr
TK-108. Dessa krav gäller även så kallade ”rostfria pipor”. I Sauer 200 STR får endast användas pipor
godkända av J P Sauer & Sohn GmbH.
I disciplinen fältskytte, Gevär 6,5 mm, erbjuds enligt specifika regler även deltagande i klassen
”Gevär Fält Kikarsikte”. Deltagandet bygger på befintligt gevärsinnehav av repetermodell (manuell
omladdning) med maximalt 7,62 mm kaliber, för jakt eller målskytte, eller behörighet för aktuellt
gevär inom Försvarsmakten, Polisen eller Räddningstjänsten.
För andra gevärsmodeller, än de under rubriken ”Gevär 6,5 mm” ovan, får föreningsintyg ej
utfärdas, då deltagande med dessa baseras på befintligt innehav/behörighet.
Kpist
Följande kpistar i kal 9 mm är godkända av SvSF:
Av Försvarsmakten senast fastställda modeller m/45 och m/45 B med tillbehör, enligt SoldR Mtrl
Vapen 2003.
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Ak4
Denna tävlingsgren bygger helt på nära samverkan med FM/Hemvärnet, att skytten där erhållit behörighetsbevis för Ak 4 kal 7,62 mm och därmed är berättigad att använda sitt personliga vapen i av
SvSF anordnad träning och tävling. Mot denna bakgrund kan/får inte föreningsintyg utfärdas gällande detta vapen.

ISSF-Regler
Enbart gevär som laddas manuellt med ett (1) skott i taget får användas, förutom i 300 meter standardgevär, där även gevär som är godkända för tävlande enligt Internationella Militärsportförbundet
(CISM) får användas, d.v.s. magasinsvapen med manuell omladdning.
300m standardgevär
Alla vanligt förekommande gevär för 300m, med maximal kaliber 8 mm, som överensstämmer med
uppgifterna i Måttspecifikationer för Gevär är tillåtna. All ammunition som kan användas utan fara
för skyttar och funktionärer är tillåten. Spårljus, pansarbrytande ammunition och brandammunition
är förbjuden.
10m luftgevär
Alla typer av gevär, med kaliber 4,5 mm (.177”), för komprimerad luft eller gas som överensstämmer
med uppgifterna i Måttspecifikationer för Gevär är tillåtna. Alla kultyper tillverkade av bly eller annat mjukt material är tillåtna.
Måttspecifikationer för Gevär
(Enligt bild och tabell nedan)

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

50m gevär
Alla gevär med kaliber 5,6 mm (.22”long rifle) med kantantändning är tillåtna. Endast kulor av bly
eller liknande mjukt material är tillåtna.
Gevärets vikt får inte överstiga 8 kg för män, respektive 6,5 kg för kvinnor med alla använda tillbehör
inklusive handstöd eller handstopp.
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LERDUVESEKTIONEN
ISSF-Regler

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men ej pumpgevär, får användas under
förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Hagelgevär med mindre kaliber än 12 får användas.
Gevär med magasin måste ha magasinet blockerat så att det ej är möjligt att ladda magasinet med
mer än en (1) patron.

Regler för Nordisk trap

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men ej pumpgevär, får användas under
förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Gevär med mindre kaliber än 12 får användas.
Gevär med magasin måste ha magasinet blockerat så det ej är möjligt att ladda magasinet med mer
än en (1) patron.

Regler för sporting

Alla hagelgevär, inklusive halvautomater (pumpgevär undantagna) är tillåtna förutsatt att deras kaliber ej överstiger 12, samt att piplängden är minst 66 cm.

Regler för engelsk sporting

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men ej pumpgevär, får användas under
förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Gevär med mindre kaliber än 12 får användas. Gevär
med magasin måste ha magasinet blockerat så det ej är möjligt att ladda magasinet med mer än en
(1) patron åt gången.

DTL reglemente

Alla slag av slätborrade hagelgevär, inklusive halvautomater men exklusive pumpgevär, får användas
under förutsättning att deras kaliber ej överstiger 12. Gevär med mindre kaliber än 12 får användas.
Gevär med magasin måste ha magasinet blockerat så det ej är möjligt att ladda magasinet med mer
än en (1) patron.
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PISTOLSEKTIONEN
SvSF-regler

10 m Snabbluftpistol
Specifikationerna överensstämmer med 10 m luftpistol, förutom att pistolen har ett magasin som
medger laddning av fem kulor. Grenen är luftpistolens motsvarighet till 25 m snabbpistol.

ISSF-Regler

10 m luftpistol
Alla typer av pistoler med kalibern 4.5 mm för komprimerad luft eller kolsyra (CO2) som överensstämmer med följande specifikationer får användas:
• Pistolvikt max 1500 gram.
• Avtryckarvikt 500 gram.
• Ska gå i en låda med måtten 420x200x50 mm.
• Portade pipor och kompensatorer är tillåtna.
• Får endast laddas med en kula.
50 m pistol (fripistol)
Varje typ av pistol avsedd för kaliber .22LR (5.6x15R) för kantantänd ammunition får användas. Inga
restriktioner avseende storlek, piplängd och vikt. Pistolen får endast laddas med en patron (får ha
magasin).
SvSF kommentar: En typisk fripistol är en långpipig väldigt specialiserad enskottspistol. Det går att
skjuta grenen med en 25m pistol (sportpistol), men då får man endast ladda med en patron i magasinet.
25m pistol (används i sportpistol, snabbpistol och standardpistol)
Varje typ av pistol avsedd för kaliber .22LR (5.6x15R) för kantantänd ammunition får användas, förutom enskottspistoler, om den uppfyller måttspecifikationerna enligt nedan bild. Kompensatorer,
mynningsbroms, perforerade pipor etc. är inte tillåtna.
SvSF kommentar: Det finns i normalfallet inte behov av vapen med en magasinskapacitet som överstiger 5 patroner, men framför allt vissa äldre vapen är så konstruerade att de har större magasinskapacitet. Vapen med fasta riktmedel är visserligen tillåtna, men har ingen praktisk funktion i de grenar som denna pistoltyp används i.
25 m grovpistol
Varje pistol eller revolver för centralantänd ammunition, förutom enskottspistoler, i kaliber 7.62 mm
till 9.65 mm (.30” - .38”) får användas om den uppfyller måttspecifikationerna enligt nedan bild.
Kompensatorer, mynningsbroms, perforerade pipor etc. är inte tillåtna.
SvSF kommentar: Det finns i normalfallet inte behov av vapen med en magasinskapacitet som överstiger 5 patroner, men exempelvis kan en 9mm pistol enligt regelboken rent tekniskt går att använda
om den uppfyller fordringarna, under förutsättning att mantlad ammunition inte används, och de
flesta pistoler i den kalibern har större kapacitet än 5 patroner. Vapen med fasta riktmedel är visserligen tillåtna, men har ingen praktisk funktion i de grenar som denna pistoltyp används i.

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

Ammunition
Samtliga projektiler ska vara av bly eller liknande mjukt material. Mantlade projektiler är inte tillåtna.
Högenergi- eller magnumammunition är inte tillåten.
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VILTMÅLSSEKTIONEN
Specifikationer viltmål
Gren
Max. vikt
10 m
Löpande
viltmål
10 m
Löpande
viltmål
blandlopp
50 m
Löpande
viltmål
50 m
5,5 kg inLöpande
klusive
viltmål
kikarsikte
blandlopp
80 m
Löpande
viltmål
Enkel- &
dubbelskott
100 m
Löpande
viltmål
Enkel- &
Dubbelskott

Avtryck

Bakkappa

Sikte

Pipvikter

Ammunition

Fritt riktmedel,
kikarsikte med
maximalt fyra
gångers förstoring
(tolerans+0.4x)

Fritt,
Inget
snälltryck

4,5 mm
(.177”)

Djup: lägsta
punkt 200
mm
Längd: max.
150 mm
500 g,
Inget
snälltryck

Djup/höjd
på profilkurva max.
20 mm

Fritt
Längd: Inga
restriktioner

Radie
mindre
än 60
mm

5.6 mm
(.22”lr)

Från
5,6 mm(.22lr)
till 8,0 mm
Från
5,6 mm(.22lr)
till 8,0 mm
dock centralantänd amm.

Jaktkombination samt enkel jägarkombination
Samma vapenregler som i de ingående viltmålsgrenarna. Tillkommer regler för hagelvapen enligt de
regler som gäller för ingående lerduvegrenar (skeet samt nordisk trap).
10 m gevär
Längden på systemet/pipan, inklusive eventuell förlängning, får inte överstiga 1000 mm.
50 m gevär
Längden på systemet mätt från bakre delen av stängt slutstycke till främre delen av pipan, inklusive
eventuell förlängning, får inte överstiga 1000 mm.

Justerbar

Mått i mm
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