
 

Norrlandsmästerskap 
pistol  

17 – 19 juni 2016 

 
Västerbottens pistolskyttekrets inbjuder härmed till  

2016 års Norrlandsmästerskap i pistol i Umeå 
 

 

Program 

Startplats för både Precision och Fältskjutning är i Håkmark. Skyltning från Umeå startar i rondellen 

där 363 och E12 korsas, samt en skylt in till Håkmark från andra hållet.  

Fältskjutningen kommer att bestå av 10 stationer. 

 

Vår önskan är att alla skyttar ska få deltaga i allt.  

Om det blir för många startande måste vi begränsa antalet starter till 
max två per dag. 

Ovan gäller förutom att det är max en start i vapengrupp C. 
 

Fredag den 17 juni: Fält: --- 

  Precision: Jun, Dam, Vet Y, Vet Ä och B  

   

Lördag den 18 juni: Fält: Öppen C, Jun, Dam, Vet Y, Vet Ä och B 

  Precision: Öppen C    

  

Söndag den 19 juni: Fält: A och R 

  Precision: A    

 

Vi beräknar starta 08.00 på fredag och avsluta i bra tid på söndag. Detta kan ändras beroende på 

deltagarantalet. 

 
Inskjutning  

Möjlighet till inskjutning kommer att finnas i anslutning till Precisionsdelen av tävlingsområdet. Egen 

transport dit måste ordnas. Skyltning kommer finnas. 

 

Lagtävlingar 

Lagtävlingarna består av föranmälda lag med deltagande skyttar namngivna vid anmälningen. 

Varje lag i Jun, Dam och Veteranklasser består av två personer, övriga består av tre.  

Kretsarna tävlar dessutom i vapengrupp C i Precision och Fält. 

 

Startavgifter 

Avgiften är 200 kr för individuell start samt 100 kronor för lag. Juniorer 100 individuellt samt 50 

kronor lag. 

Efteranmälan i mån av plats mot förhöjd startavgift. Tyvärr kan vi ej återbetala erlagda startavgifter. 

Faktura kommer sändas ut efter anmälningstiden gått ut. Se nedan. 

 
Vapenkontroll 
Godkänd vapenkontroll gäller för samtliga tävlingar under helgen. Vapenkontrollen kommer att vara 

öppen från torsdag 18.00 - 20.00 och kontinuerligt under tävlingarna.  

Stickprovskontroll kommer att ske under tävlingarna! 

 
  



Prisutdelning 

Sker dagligen efter avslutade tävlingar.  

Ej avhämtade priser tillfaller arrangörerna.  

 
Servering 

Enklare form av servering. Är man intresserad av lunch ska detta anges på anmälan. 

 

Utskick 

Vi räknar med att hålla den mesta kontakten via e-post. Den förening som ej godtar detta ska ange 

detta i avsett fält på anmälningsblanketten. 
 

Frågor och boende 

Övrig information om boende samt e-postadresser och telefonnummer till ansvariga hittar ni på 

hemsidan: www.nsm2016.se 

På hemsidan kommer även startlistor och resultat att presenteras. 
 

Anmälan 

Anmälan sker på avsedd blankett som skall vara oss tillhanda senast den torsdag 25 maj 2016. De ska 

insändas via e-post till sekr@umepk.nu. 

Fakturor kommer skickas ut senast torsdag 3 juni och ska vara betalt senast 10 juni. 

Ej betald faktura innebär att starterna stryks. 

Startlistor anslås 12 juni på www.nsm2016.se 

 

Välkomna! 

http://www.nsm2016.se/
sekr@umepk.nu
www.nsm2016.se

