
 

 

 

 

 

 

 

 

Linköpings Skytteförening inbjuder till  
   

Nationell Militär Snabbmatch 
 (Kretsmästerskap C & B)  

14 maj 2022 
 

Plats: Linköpings skytteförening, Trädgårdstorp Linköping C-hallen (nybyggda skjutbanan). 
https://goo.gl/maps/uqvVBK6fLHZ3ty5WA 

Starttider: Skjutlag 1 kl. 09:00, Skjutlag 2 kl. 11:00, Skjutlag 3 kl. 13:00, Skjutlag 4 kl. 15:00. 

Omfattning: 1st provserie och 12st tävlingsserier. Genomförs enligt SPSF´s bestämmelser. Skjutlagen 
innehåller blandade vapengrupper. Eventuell särskjutning om medaljer i kretsmästerskapet 
sker efter sista skjutlaget är klara. 

Vapen: Endast av SPSF godkända vapen får användas. Vapenkontroll ska vara genomförd senast 
15min före start. Mötesrummet till vänster i A-hallen är avsett för detta ändamål. 

Individuellt: Vapengrupp C i klasserna 1, 2, 3, D1, D2, D3, Vy, Vä och Junior. Vapengrupp A, B och R 
i klasserna 1, 2 och 3. Kretsmästerskap i vapengrupperna C och B. 

Lag: 3-mannalag till kretsmästerskap i vapengrupp Öppen C. Anmäles på plats och senast innan 
första start. 

Antal starter: Skytt får starta i fyra vapengrupper. Max antal starter för tävlingen är 200 st. 

Prisutdelning: Prispengar till bästa fjärdedelen av de tävlande i varje klass. Prispengarna betalas ut till 
respektive klubb.  

Anmälan: Sker via https://www.pistolskytte.net senast ons 11 maj. (En fråga om anmälan till 
kretsmästerskap dyker upp vid anmälan i vapengrupp C & B. Glöm ej att klicka i för 
eventuellt deltagande). 

Efteranmälan på tävlingsdagen i mån av lediga platser, dock senast 30 minuter före 
respektive skjutlags start. 

Startavgift: 100kr per start + 25kr för deltagande i kretsmästerskap. 
Betalas via Swish eller kontant i samband med vapenkontroll.  

Personuppgifter: Vi kommer databehandla de personuppgifter du tillhandahåller i samband med anmälan. 
Namn och förening kommer att publiceras på internet i start- och resultatlistor. Anmälan 
innebär ett godkännande av detta.  

Servering: Enklare servering kommer finnas vid anläggningen A-hallen. 

Tävlingsexpedition: För frågor om anmälan/resultat, kontakta Stefan Johansson, 070-9655434, 
frostbarn@gmail.com. 

Tävlingsledare: För allmänna frågor kontakta Mikael Nilsson, 070-9597104, mikael@nilsson686.se. 
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