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Inbjuder till  

Allsvenska Pistolserien 25- o 50m 2016 
Tävlingen sker som för luftallsvenskan med såväl resultatrapportering som  

resultatredovisningen via webben. Tävlingen är som tidigare, en lagtävling på hemmabana.  

 
Anmälan och startavgift  

För att undvika efteranmälningar kommer anmälningen ske enligt följande:  

Föranmälan sker via e-post till tävlingsledaren senast 2016-05-15. I meddelandet anges vem 
som är lagledare/ kontaktperson. Endast en lagledare per klubb. Samtliga anmälningar kom-
mer att bekräftas via e-post. Vänligen kontrollera e-postadressen om ni inte fått bekräftelse 
på er anmälan. 

 
Anmälan av lag sker på Allsvenska Pistolseriens hemsida, senast 2016-05-24 (24:00), an-
mälan öppnar 2016-05-16. Alla deltagare måste inneha skyttesportlicens för att kunna regi-
streras som skytt i laget. Startavgift: 200:-/ungdom-, junior-, veteranlag och 300:-/dam- och 
seniorlag, betalas samtidigt med anmälan till Svenska Skyttesportförbundets bankgiro 834-
7718. Ange Allsvenska Pistolserien och klubbens namn på inbetalningen.  

 
Bestämmelser  

Tävlingsbestämmelser samt instruktion för anmälan och resultatredovisning kommer att läg-
gas upp Allsvenska Pistolseriens hemsida: pistolallsvenskan.se.  

 
Priser  

Medaljer till de tre bäst placerade lagen i resp. division. Pris till bäste skytt i resp. division.  

 
Grenar (mixade lag tillåts, exempelvis junior, dam och senior får skjuta i samma lag, max en 
reservskytt) Två skyttar i alla lag utom sportpistol herrar som består av 3 skyttar. Divisioner i 
lag för Fripistol, Snabbpistol, Sportpistol, Sportpistol Damer, Sportpistol Veteran, Sportpistol 
Juniorer, Grovpistol, Grovpistol Veteran, Standardpistol, Standardpistol Damer och Standard-
pistol Veteran.  

 
Prel. Tävlingsschema 2016 (planerar för 6 lag per division)  

Omgång 1: 2016-06-06 -- 2016-06-19  Omgång 4: 2016-07-18 -- 2016-07-31  

Omgång 2: 2016-06-20 -- 2016-07-03  Omgång 5: 2016-08-01 -- 2016-08-14  

Omgång 3: 2016-07-04 -- 2016-07-17  (Omgång 6: 2016-08-15 -- 2016-08-28)  

Allsvenska Pistolseriens hemsida: pistolallsvenskan.se  

Tävlingsledare: Gunnar Torstenson, e-post: gunnar.torstenson@gmail.com  

 
 
 
För pistolsektionen:  

Tomas Skarpsvärd Ordförande  

Varmt välkomna med er anmälan.  

 

 

http://www.skyttesport.se/
http://www.krut.pistolallsvenskan.se/
http://www.krut.pistolallsvenskan.se/

