
KRISTINEHAMNS PK 

Bjuder in till  
Fältskytte, serie 3  

Lördagen den 22 augusti 2020 
 

Förutsättningar 
Vårens tävling som pga. Corona-pandemin ställdes in, kan nu genomföras. Detta blir den 
tredje deltävlingen i Fältskytte, där de två bästa resultaten kommer att räknas i 
slutsammanställningen. 
Vinnaren i respektive tävling och vapengrupp ges 30 poäng, tvåan ges 28 poäng, trean 
ges 26 poäng, osv. 
Om två skyttar slutar på samma poäng, kommer den skytt som har bäst resultat i den sista 
omgången att utses som vinnare. 

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. 

• A 
• B 
• C 
• R 
• M - Motsvarar M7, dvs. Magnumrevolvrar med max. piplängd 6,5 tum och 

huvudsakligen standardutförande med magnumammunition. Vapengrupp M skjuter 
i egna patruller. 

Startavgift 
75 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 styrelsen@krpk.se.  
OBS! Anmälningstiden går ut 2020-08-20. 

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

Efteranmälan 
Efteranmälan kan göras i mån av plats. 

Betalning 
Betala anmälningsavgiften helst med Swish 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. 
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Max antal skyttar 
På grund av Coronapandemin är antalet skyttar begränsat till 50 skyttar. 
Gallring kan komma att ske om antalet anmälda överstiger 50 skyttar. De skyttar som 
tidigare har deltagit i deltävling 1 och 2 har förtur. 

Åskådare 
OBS! Inga åskådare är tillåtna på grund av den rådande pandemin! 

Vapenkontroll 
Ingen vapenkontroll i enlighet med Pistolskytteförbundets beslut. 

Priser 
Prisutdelning för hela serien sker efter denna tävlings slut.  
Priser i form av pokaler utgår ut till de tre bästa skyttarna i respektive vapengrupp efter att 
Magnumfältserien avslutats vid den sista deltävlingen den 22 augusti. 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: Lars Werner 072 – 919 50 67 
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 den pågående pandemin gäller nedanstående: 

1. Stanna hemma om du eller någon i ert sällskap är sjuk eller har minsta 
symtom. 

2. Håll fysiskt avstånd till andra. 
3. Umgås helst med de du reste med. 
4. Följ i övrigt myndigheternas rekommendationer. 

 
 
 
 
 
 

Välkommen!  
önskar 

Kristinehamns Pistolklubb 
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