På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet har
Katarina PSF & Ekens PSF glädjen att inbjuda till

Svenska Mästerskap i Magnumprecision 2022
LÖRDAG & SÖNDAG den 11-12 juni 2022
Plats: Botkyrka Skyttecenter, F:D Hacksjöbanan, Tullinge. N59,175400 E 17,932434
Tävlingsförutsättning:
Regler enligt SPSF Skjuthandbok.
Detaljerade vapenbestämmelser, se kapitel G.
Anmälan: Öppnar 1 maj. p.g.a. begränsat antal startmöjligheter gäller principen först till kvarn.

Anmälan & info hittar ni på: www.ekenspsf.se
Skyttar som lånar vapen av varandra måste meddela detta i samband med anmälan
Antal starter 5 lag/lördag & söndag á 30 skyttar. Vapengrupperna M1-M7
Bana ligger ca 250 meter från parkering & kansli.
Upplysningar mobil: 072-552 87 77
Omfattning: 1 provserie + 6 tävlingsserier.
Skjuttider:
Skjutlag 1 - klockan 08:00
Skjutlag 2 - klockan 10:00
Skjutlag 3 - klockan 12:00
Skjutlag 4 - klockan 14:00
Skjutlag 5 - klockan 16:00
Särskjutning om så behövs sker direkt
efter sista skjutlaget.

Loge med mat &
underhållning,
prisutdelning lördag

Skjutbana

Deltagare: Medlemmar i föreningar anslutna till SPSF.
Vapen: Endast vapen godkända av Svenska Pistolskytteförbundet.
Jury: Anslås tävlingsdagen

N 59.18883
E 18.10795

Lördag
M1: SA Rev .41-44 Magnum
M2: DA Rev .41-45 Magnum
M6: Pistol 9mm-.455
M7: Rev .357-44 Magnum,
piplängd max 165mm (6,5”)

Söndag
M3: SA Rev .357 Magnum
M4: DA Rev .357 Magnum
M5: Frigrupp pistol & revolver

GEMENSAM MIDDAG: På lördagen sker prisutdelning i samband med gemensam middag och
underhållning på Drunken Horse Salon. För medföljande icke skjutande gäst tillkommer
middagsavgift om 100 kr. Försök få med det redan vid anmälan.
Avgift: 250 kr för första start, övriga starter 150 kr samt 100 kr per lag, sätts in på PG 19 13 78 – 9
I startavgiften ingår mat (ej dryck) lördagkväll, i samband med prisutdelning.
Tävlingsledare: Tony Lundberg Katarina PSF samt biträdande ledare Clas Simmerud Ekens PSF.
Priser:
Förbundets medaljer till de tre främsta skyttarna i varje vapengrupp och lag,
Individuella hederspriser till de 10 bästa i varje vapengrupp.
VANDRINGSPRIS: Vandringspris instiftat av Motala pistolskytteklubb gäller högsta resultat med
öppna riktmedel.
INNERTIAN: Den skytt som skjuter flest innertior med öppna resp optiska riktmedel vinner en
Dillon XL 750, komplett med hylsmatare! Ev särskjutning om detta pris sker på söndagen och görs
skott för skott.
TREHUNDRINGEN: Första skytt att uppnå 300 poäng oavsett vapengrupp erhåller 10,000 kr
sponsrat av nedanstående sponsorer
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Camping med husbil går bra på banan, övrigt boende finns på www.trivago.se www.hotels.com

Toaletter
banan

& Servering kommer finnas i

anslutning av

Hjärtligt välkomna till SM Magnumprecision 2022

