
 

Norrlandsmästerskap i pistol  
6–8 juni 2008 

 
Malå Pistolskytteklubb välkomnar er till 2008 års 

Norrlandsmästerskap i pistolskytte!  
 

Plats: Malå 
Program 
Precisionsskjutningen och fältskjutningen äger rum centralt i Malå. Fältskjutningen kommer att bestå 
av 10 stationer. Den kan innehålla andra skjutställningar än stående! 
 
 

 
Deltagare tillåts skjuta maximalt två starter/dag. 

 
 
Fredag den 6 juni   
 Precision:   A, Vy, Vä, Dam, Junior 
                       Fältskjutning:  Öppen C   
Lördag den 7 juni  
 Precision Öppen C 
 Fältskjutning  B, Vy, Vä, Dam, Junior 
Söndag den 8 juni  
 Precision:        B 
 Fältskjutning A, R 
 
Vi beräknar starta 08:00 samtliga dagar! 
 
 
Tävlingsområde 
Tävlingsområdet blir Tjamstan-terrängen beläget centralt i Malå. Sekretariat, invägning, 
prisutdelningar, upprop samt serveringar kommer att hållas i eller vid Ishallen. Hotell, stugor eller 
husvagnsplatser finns inom 200 meter från Ishallen.  
 
 
Inskjutning  
Inskjutning kan ske på klubbens träningsanläggning i Ytterberg cirka fyra kilometer från 
tävlingsplatsen. Skyltar kommer att visa vägen dit!  
 
 
Lagtävlingar 
Lagtävlingarna består av föranmälda lag med deltagande skyttar namngivna vid anmälningen.  
Kretsarna tävlar dessutom i vapengrupp C precision och fält. Deltagarna i lagen anges före första start. 
 
 



Startavgift 
Avgiften är 250 kr för individuell start samt 200 kronor för lag. Juniorer 100 individuellt samt,  
50 kronor lag 
Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd startavgift på 100 kronor. Erlagda startavgifter återbetalas ej. 
 
 
Vapenkontroll 
Godkänd vapenkontroll gäller för samtliga tävlingar under helgen. Vapenkontrollen kommer att vara 
öppen: 
Torsdag 5/6    19.00-22.00 
Fredag   6/6    07.00-08.00 
Lördag   7/6    07.00-08.00 
Söndag   8/6    07.00-08.00 
 Stickprovskontroller kommer att ske under tävlingarna! 
 
 
Prisutdelning 
Sker, för medaljörer, dagligen efter avslutade tävlingar. Hederspriser hämtas i lokal i Ishallen.  
Ej avhämtade priser tillfaller arrangörerna.  
 
 
Servering 
Servering av god klass finns på tävlingsplatsen. 
 

 
Utskick 
Vi räknar med hålla de mesta kontakterna via e-post. Den förening som ej godtar detta skall ange detta 
i avsett fält på anmälningsblanketten. 
 

 
Frågor och boende 
Övrig information, information om boende samt adresser och telefonnummer till ansvariga hittar ni på 
klubbens hemsida www.malapistolklubb.org. Där kommer även startlistor och resultat att presenteras. 
Husvagnsparkering kan ordnas i närheten av tävlingarna. Ytterligare information om detta finns på 
hemsidan. 
 

 
Anmälan 
Anmälan sker på avsedd blankett som skall vara oss tillhanda senast den 30 april 2008.  
På denna går det även att beställa t-shirt och keps.  
 
 
Målsättning 
Vår målsättning är att göra ”The best competition ever”!  
 
 
Välkomna!  
 


