
 

 

På uppdrag av Malmöhus Pistolskyttekrets inbjuder  
Torna Hällestads Pistolskytteklubb till  

 

Kretsfältskjutning 5 
 

Söndagen den 11 oktober 2015 
 

 
Plats: Sydsten AB´s stenbrott 2 km öster om Dalby. Infart endast från väg 11/102  
mellan Dalby och Veberöd. Infarten mot tävlingscentrum hittar du här: 
http://www.hitta.se/kartan?s=c5061107. Följ skyltning för att köra rätt inne på området.  
Det är inte tillåtet att köra ner med bil i själva brottet där skjutning och verksamhet pågår. 
 
Omfattning: Fältskjutning omfattande 8 stationer med 6 skott på varje station. Vanlig  
fältskjutning (ej poängfält). 
 
Tävlingsbestämmelser: Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok,  
upplaga 15 samt enligt M-kretsens årsbok (lagserie, priser etc). 
 
Klassindelning: Vapengrupp C: 3, 2, 1, Dam 3, Dam 2, Dam 1, Vet Ä och  
Vet Y samt Junior. Vapengrupp A, B och R: 3, 2 och 1. 
 
Vapen: Av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen som uppfyller kraven enligt  
SHB upplaga 15. 
 
Vapenkontroll: Ska utföras före start (kontrolleras i samband med upprop). 
 
Anmälan: Företrädesvis föreningsvis via mail till anmalan@thpsk.se senast fredagen  
2/10 kl. 24:00. Tävlingsdagen endast i mån av plats och mellan 08:30-10:30. Vid start i  
mer än en vapengrupp - endast föranmälan. Anmälan ska innehålla namn, förening,  
vapengrupp, klass (gäller alla skyttar) och pistolskyttekortnummer. Ofullständig anmälan  
kommer att returneras till avsändaren. 
 
Startavgift: 80 kr per start. Avgiften betalas in till Torna Hällestads Psk Bankgiro  
579-6032 i samband med anmälan. Ange förening/namn + KF5 som referens på  
inbetalning. Erlagd startavgift återbetalas inte. Ej betald anmälan tas inte med i  
startlistan.  
 
Tävlingsjury: Kommer att utses före tävlingen och anslås vid sekretariatet. 
 
Tävlingsledare: Johan Ahlbeck, johan.ahlbeck@lsn.se 
 
Tävlingssekreterare: Mikael Drakell, anmalan@thpsk.se 
 
Servering: Läsk, vatten, kaffe, te, grillad korv, smörgåsar och ev. andra godsaker. 
 
Övrigt: Andra skjutställningar än stående kan förekomma. Då terrängen i stenbrottet kan vara 
svår rekommenderas rejäla kängor/stövlar. Anmälan till tävlingen innebär samtycke till publicering 
av resultat på internet. Ha med er pistolskyttekortet och var beredda att visa detta om så önskas. 
Vapen ska förvaras i väska eller hölster på hela tävlingsområdet. Skytt som ej medför vapnet i 
väska eller hölster tillåts inte starta. Vapenhantering vid serveringen är inte tillåtet – prata med 
någon i sekretariat eller vapenkontroll om det är något ni behöver göra/åtgärda så anvisas ni 
plats. 
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