
 

KRISTINEHAMNS PK 

Bjuder in till Seriefälttävling omfattande tre 

deltävlingar, lördagen den 4, 18 och med final den 25 

mars 2023  
 

Välkomna att komma i gång med 2023 års fältskyttesäsong med vår tävlingsserie i lite 
enklare former. Serien anordnas vid tre tillfällen, varav de två bästa resultaten räknas i 
slutsammanställningen. Vinnaren i respektive vapengrupp vid varje skjuttillfälle får 30p, 
tvåan 28 p osv. Vid lika poäng efter sista omgången vinner den som har bäst resultat vid 

sista omgången. Resultat publiceras efter varje skjutning på hemsidan www.krpk.se. 
Skyttar indelas endast efter vapengrupp inte efter klasser. Klass 1, 2, 3, vet osv tävlar 
alltså mot varandra, VetÄ dock med stödhand på samtliga stationer. Respektive deltävling 
är standardmedaljsgrundande. 

Plats 

Kristinehamns PK:s skjutbanor vid Magasinsvägen, se karta på www.krpk.se 

Omfattning 
Tävlingen omfattar 6 stationer med 6 skott. Mål som inte finns i Skjuthandbok 2020 kan 
förekomma. 

Vapengrupper 
Följande vapengrupper gäller för tävlingen. Skyttar delas endast in efter vapengrupp, ej 
efter klass vilket innebär att skyttar i klass 1, 2 och 3 tävlar mot varandra. Veteran äldre får 
skjuta samtliga stationer och vapengrupper med tvåhandsfattning. 

• A 

• B 

• C 

• R 

• M (M7) max 6” 

• S Special A och R vapen med optiska riktmedel utan förstoring. 
 
Startavgift 85 kr/start. Max 4 starter per skytt. 

Anmälan 
Anmälan ska göras skriftligt på blankett som hämtas på www.krpk.se. Ange vilka 
vapengrupper du vill delta i och önskad startordning. Startordningen kan dock inte 
garanteras. Mejla anmälan till tavling@krpk.se.  
OBS! Anmälningstiden går ut:  Seriefält 1 2023-03-01 
                                                  Seriefält 2 2023-03-15 
                                                  Seriefält 3 2023-03-22 

Anmälningslista 
Anmälningslista kommer löpande att publiceras på www.krpk.se.  
 
Startlista 

Startlista kommer att publiceras senast 2022-03-03 på www.krpk.se 

Efteranmälan 
Efteranmälan kan göras på plats i mån av plats och då max två starter. 
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Betalning 
Betala anmälningsavgiften helst med Swich till 123 670 3854. Ange START som 
meddelande.  
Det går också bra att betala via Bankgiro: 440-1535. Ange då START samt ditt namn och 
telefonnummer som meddelande. 
Din anmälan är klar först när startavgiften är betald och registrerad av KrPK. 
 

Maxantal skyttar 
Eventuella begränsningar i antalet deltagare bero pandemiläget  
Gallring komma då att göras enligt först till kvarnen (betalnings datum)  
Skyttar som har deltagit i deltävling 1 respektive 2 har förtur. 

Vapenkontroll 
Vapenkontroll i enlighet med Pistolskytteförbundets regler. 
 
Priser 
Prisutdelning för hela serien sker direkt efter den tredje deltävlings slut.  
Priser i form av pokal och medaljer utgår ut till de tre bästa skyttarna i respektive 
vapengrupp. Prisutdelningen sker utomhus. Priser som inte avhämtas tillfaller KrPK. 
Varje deltävling i serien är grundande för utdelning av standardmedaljer. 

Servering 
Enklare servering kommer att finnas till försäljning i klubbstugan. Betalning via swish eller 
kontant. 

Första patrull 
Första patrull utgår ca. klockan 9.00. 

Tävlingsorganisation 
Tävlingsledare: Olof Nilsson   
Tävlingsjury: Anslås på tävlingsdagen. 

Frågor 
Frågor kan mejlas till styrelsen@krpk.se 

Resultatlista 
Resultatlista kommer att publiceras utomhus och på internet www.krpk.se.  
Genom din anmälan medger du att ditt namn och resultat publiceras. 

Covid19 
På grund av smittspridning gäller nedanstående: 
Stanna hemma om du eller någon i ert sällskap är sjuk eller har symtom. 
 
 

 
Special klass (S) 
 

Nyhet får i år är en klass för pistoler (A) och revolvrar (R) försedda med optiska 
riktmedel utan förstoring (ex Rödpunkt). 
Kanske en klass för oss äldre skyttar där synen börjar få svårt att se sikte, korn och 
mål tillräckligt tydligt samtidigt för att prestera som vi tidigare kunnat. 
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Vapnen ska uppfylla kraven för klass A respektive R förutom riktmedlen. 
 
Skyttar kommer att kunna placeras i samma patrull som A och R-skyttar men tävlar 
bara mot varandra. Klassen är inte standardmedaljgrundande. 
 
 

Välkommen!  
önskar 

Kristinehamns Pistolklubb 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponsorer: 
 

 
 


