
 

Almnäsfejden 
  

I N B J U D A N 

 

 

 

 

Stockholms Pistolskyttekrets genomför i samverkan med samarbetande klubbar (ACPK, SAPK, Bromma, 

Håtuna, KPSF, Mälarhöjden, Gripen, Örlogsberga, Eken, Pk Svea): 

 

Kretsmästerskap i fältskjutning C 

Kretsmästerskap lag fält C (klubblag) 

Kretsfältskjutning i klasserna A, B, R 

 
 
Tävlingsdag: Söndagen den 10 maj 2015 
 

Tävlingsplats: Almnäs skjutfält. Infart via gamla Ing 1, över garageplan och omedelbart höger förbi bommen. Skyltar hänvisar 

härifrån till TC gps koordinater 59.175087, 17.482357 

 

Tävlingsorg: Tävlingsledare: Daniel Kron, tävlingssekreterare Christoffer Malmström säkerhetschef Lars Andreasson 

Banläggare Daniel Kron/ Clas Simmerud. Jury anslås tävlingsdagen. 

 

Omfattning: 10 stationer om 6 skott = 60 skott poängfältskjutning. Tag med reserv för eventuell om- och/eller särskjut-

ning. Sittande skjutställning kommer att förekomma. Max antal patruller är 40. Anmälningar till krets-

mästerskapet prioriteras. Upprop för första patrull kl 08,50. Patrullstigen är 2400m lång och i huvudsak på väg. 

Terrängen kan vara bitvis sank och mjuk så rejäla skor är att rekommendera. 

 

Anmälan: 1. Föranmälan via www.ekenspsf.se. senast 25/4. Anmälan efter detta datum i mån av plats och betraktas som 

efteranmälan. 

   2. Efteranmälan i mån av plats, tävlingsdagen mellan 8.15 - 15.00.  

   3. Skytt medges starta i max tre vapengrupper, C skall vara första start. 

 

 

Lagtävling: Föreningslag, öppen klass tre-mannalag, Damklass och Veteranklass två-mannalag. Valfritt antal lag får 

anmälas. 

 

Anmälnings- Kretsmästerskap vapengrupp C individuellt  Kr 100:- 

avgift:  Kretsmästerskap vapengrupp C lag   Kr 100:- 

  Kretsfältskjutning vapengrupperna A,B,C,R   Kr 100:- 

Avgiften insätts på Gripens PG 195692-9 senast den 25/4. Ange namn, klubb och pistolskyttekortsnummer i 

meddelandefältet. Om du betalar samlat för din klubb så säkerställ att mottagaren förstår vad betalningen avser. 

 

 

Vapen:  Endast av Svenska Pistolskytteförbundet för fältskytte godkända vapen enligt upplaga 15 av Skjuthandboken får 

användas. Vapenkontroll i god tid före start. Stickprovskontroll av vapen kan förekomma under tävlingen. 

 

Klasser: I kretsmästerskapet: Öppen, Dam-, Junior- samt Yngre och Äldre veteranklass. I kretsfältskjutningen: A, B, R, 

1, 2, 3. 

 

Priser:  Kretsmästare kommer att erhålla ett VIP kort, som utgör bevis om prestationen och fritt deltagande i av kretsen 

anordnade fältskjutningar intill nästa Kretsmästerskap. Medaljer och VIP kort för kretsmästerskapet delas ut 

omedelbart efter tävlingens slut. Penningpriser till bästa fjärdedelen i kretsmästerskapet sänds genom kretsens 

försorg till föreningarna närmare årsskiftet. Penningpriser till bästa ¼ delen i kretstävlingens oloka klasser sänds 

till klubbarna omedelbart efter genomförd tävling och granskad resultatlista. 

 

Servering: Servering kommer efter bästa förmåga att anordnas i sedvanlig ordning. 

 

Internet: Resultatlista och startlista kommer att anslås på Ekens pistolskytteförenings hemsida med adress 

www.ekenspsf.se. 

http://www.ekenspsf.se/

