
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet arrange-
rar Stockholms Pistolskyttekrets Svenska Mästerskapen 
i fält- och precisionsskjutning den 1-4 juli.

Tävlingscentrum är Grimsta Skjutbanor där precisions-
skjutning samt särskjutning genomförs. Fältskjutningen 
är förlagd till Kungsängen med upprop Grimsta.  
Busstransport mellan TC och fältterrängen ingår i 
anmälningsavgiften.

Mästerskap individuellt och lag

Precisionsskjutning Vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre och veteran 
äldre

Fältskjutning Vapengrupp A, B, C öppen, dam, 
junior, veteran yngre, veteran äldre 
och R

Lagtävlingar 3-mannalag för A, B, C öppen i 
både precision och fält samt R i fält

 2-mannalag för dam, junior och 
veteran 

prograM precision Fält

Torsdag 1 juli  A-vapen B-vapen, dam, junior
Fredag 2 juli Dam,veteran,  C öppen 
 junior 
Lördag 3 juli C-vapen R-vapen, veteran
Söndag 4 juli B-vapen A-vapen

anMälan och avgiFter

Anmälan görs via webbplatsen www.pistolsm2010.se 
och avgift betalas föreningsvis till Mästerskapens  
pg 54 20 52-6, och skall vara oss tillhanda senast  
23 maj 2010. Inbjudan och anmälningsblankett i  
pappersform tillhandahålls efter önskemål. 

Anmälningsavgifter betalas i samband med anmälan 
och återbetalas ej. Efteranmälan i mån av plats och  
tillägg på 50 kr/start och lag.  

Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är  
kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort. 

Individuellt junior  150 kr/start
Övriga Precisionsskjutning 250 kr/start
Övriga Fält  290 kr/start
Lag  200 kr/start

vapenkontroll och Förvaring

Kontroll öppnar på Grimsta onsdag 30 juni kl 16.00 
till 21.00, tävlingsdagar en timme innan första start. 
Möjlighet till vapenförvaring finns i anslutning till  
Tävlingscentrum.

tävlingsbestäMMelser

Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. 
Undantaget Mästerskap i Precisionsskjutningar Vgrp C 
där skjuttid per serie är 5 minuter.

startlistor, resultat och priser

På www.pistolsm2010.se samt via e-post till förening-
ar som angett adress publiceras startlistor och resultat. 
Önskas startlista i pappersformat anges det på anmäl-
ningslistan. Prisutdelning sker efter avslutad tävling på 
Tävlingscentrum. Tid anslås tävlingsdagen.

inForMation

Webbplatsen  www.pistolsm2010.se eller kontakta  
johan.hogfeldt@pistolsm2010.se eller 0735-319000. 
Vägbeskrivning på Mästerskapens webbplats.

organisationskoMMitté

Ordförande Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare Johan Högfeldt
Tävlingsledare Pelle Carlsson
Kassör Jan Poijes

Varmt Välkomna önskar stockholms Pistolskyttekrets med föreningar!


