
 
KRISTINEHAMNS PK 

Bjuder in till tävling i MAGNUMFÄLT 

Söndag 26 september 2021 
 
 

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 
M1    41 - 44 SA 
M2    41 - 44 DA 
M3    357 SA 
M4    357 DA 
M5    Friklass 9 mm - 455 
M6    Auto 9 mm – 455 
M7    357 - 44, max piplängd 6.5” 
M8    38 och 44 special samt 45 Colt 

Startavgift 
80 kr/start. Max 4 starter per skytt. 
För hemmaskyttar gäller max 2 starter per skytt. 

Anmälan 
Anmäl Dig via mejl till tavling@krpk.se senast den 23 september.  
Ange vilka vapengrupper du vill delta i och önskad startordning. Startordningen kan dock 
inte garanteras. 

Anmälningslista 
Anmälningslista kommer att publiceras på www.krpk.se senast den 25 september. 

Betalning 
Betala anmälningsavgiften med Swish till 123 670 3854. Ange START och datum som 
meddelande. Det går också bra att betala via Bankgiro: 440-1535. Ange då START och 
datum samt ditt namn och telefonnummer som meddelande. 
OBS! Anmälningstiden går ut 2021-09-23. Din anmälan är klar först när startavgiften är 
betald och registrerad av KrPK. 

Efteranmälan 
Efteranmälan kan göras i mån av plats. 

Vapenkontroll 
Ingen vapenkontroll i enlighet med Pistolskytteförbundets beslut. 
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Priser 
Priser utgår ut till de tre bästa i varje vapengrupp. Priser som inte avhämtas tillfaller KrPK. 

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

Första patrull 
Utgår ca. klockan 9.00 

Tävlingsorganisation 
Miguel Gil, KrPK: 076-318 26 15 

Frågor 
Frågor kan mejlas till tavling@krpk.se 

Resultatlista 
Resultatlista kommer att publiceras på 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 symptom. 
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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