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Missiv med allmän information
Inbjudan till Rikstävling i Militär Snabbmatch på hemortens banor
Inbjudan till Rikstävling i PPC på hemortens banor
Ny informationsbroschyr

Hemmabanetävlingarna

Förbundet har genomfört ”Rikstävlingen på hemortens banor” årligen sedan 1935. Årets
upplaga har just genomförts. På grund av det minskade tävlingsutbudet under 2020 har
förbundsstyrelsen beslutat instifta hemmabanetävlingar även i grenarna Militär Snabbmatch
och PPC. Inbjudningar bifogas.

Ny informationsbroschyr

Förbundets tidigare broschyr för rekrytering har blivit inaktuell. Förbundet har därför låtit
företaget JS Sverige ta fram en ny interaktiv broschyr, som kommer att finnas på hemsidan
inom kort. Målgruppen är dels personer som är intresserade av att börja med pistolskytte, dels
personer som är allmänt intresserade av vad förbundet gör.
Huvuddistributionssättet är digitalt. För föreningar och andra som avser delta i mässor och
annan publik rekrytering finns broschyren även i pappersformat (se bifogat exemplar).
Ytterligare exemplar kan vid behov beställas från förbundskansliet, men vänligen bygg inga
egna lager.

Tävlingsverksamheten

Det har inte undgått någon att den pågående pandemin påverkar nästan all verksamhet, och
skyttet är inget undantag. Det är både tillåtet och önskvärt att skyttetävlingar genomförs så
länge det görs i enlighet med förbundets beslut och riktlinjer (se hemsidan), men många
arrangörer har ändå valt att avstå av praktiska skäl.
Ovanstående gäller även ett antal mästerskapstävlingar, såväl våra egna SM som EM i PPC
och NM i Fältskjutning. I skrivande stund ser det ut som att Springskytte-SM är den enda
möjligheten att få en mästerskapsmedalj graverad ”2020”.
Förbundets uppmaning till arrangörerna är att försöka se glaset som halvfullt – vad kan
man trots allt genomföra inom de givna ramarna.
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Förbundsmöte 2020

Förbundsmötet 2020 avses genomföras på distans under september månad. Kallelse och
övriga handlingar kommer stadgeenligt att sändas ut minst fyra veckor före mötet.

SäkB 2020

Säkerhetsbestämmelser civilt skytte är nu framarbetad. Anläggningstekniska rådet (ATR)
har gemensamt med samtliga skytteorganisationer tagit fram en ny version. Den nya
versionen är planerad att göras publik senare delen av september.
SäkB 2020 var tänkt att publiceras från och med 1/1 2020. Med hänsyn till att Polismyndigheten kom med nya direktiv som innebar att de själva skulle ta fram föreskrifter för
vilka riktlinjer som gäller för en säker skjutbana så avslutade ATR sitt arbete med SäkB
2020. ATR återupptog därefter arbetet på nytt eftersom man ansåg att nuvarande SäkB
2015 behöver revideras med hänsyn till nya skytteformer mm. ATR för en dialog med
Polismyndigheten och ett möte är inplanerat i början av september, efter mötet kommer
SäkB 2020 att göras publikt.

Övriga pågående ärenden

Regeringens förslag om reglering av vapenmagasin föll i Riksdagen. Många aktörer,
däribland SPSF, hade i remissyttranden lämnat ett gediget underlag för varför förslaget inte
var bra, och synpunkterna togs omhand av Riksdagen. Nu återstår övriga förslag från
utredningen. Några av dessa är betydligt bättre än andra.
Inom skjutbaneområdet finns regionala problem, och det är resursbristen inom Polismyndigheten. När det är dags för förnyelse av tillståndet saknas personal för att genomföra
besiktningen innan tiden för det gamla tillståndet löper ut. Utan giltigt tillstånd får
skjutning inte ske.

2 (4)

Svenska
Pistolskytteförbundet
Miljö är för dagen synonymt med bly. EU-kommissionen har gett unionens kemikaliemyndighet i uppdrag att ta fram alternativa förslag för att reglera bly i ammunition utanför
våtmark. Ett av de fyra alternativen innebär förbud mot användning av kulor innehållande
bly även vid annan användning än jakt. Här kommer förbundet att lämna beslutsunderlag
och även verka inom våra nationella och internationella samarbeten i syfte att kommande
restriktioner inte ska ställa till det för vår verksamhet. Samtidigt har det också skett ett
politiskt uppvaknande i EU, och frågan kommer inte att behandlas i tysthet.
Samtidigt pågår omarbetningen av EU-bestämmelserna om förbud mot hagel i våtmark.
För den som följer frågorna är det viktigt att veta att det är två separata processer som
pågår samtidigt.

Aktivitetskravet

Förbundet har inte fått några indikationer på att den pågående pandemin, med dess
inverkan på möjligheten att bedriva skytte, påverkar de krav på aktivitet som statsmakterna
ställer för tillstånd att inneha enhandsvapen. Det är därför viktigt att föreningarna skapar
aktiviteter där alla medlemmar, även från riskgrupper, kan vara aktiva i den grad som
krävs, och lika viktigt att medlemmarna påminns om kravet och vikten av att delta.

Uppdatera medlemsregistret i MAP

Föreningarna uppmanas att hålla medlemsregistret i MAP uppdaterat kontinuerligt under
året. Det är registret som utgör adresskällan för tidningen NP. Det är även viktigt att
avlidna medlemmar snarast avmarkeras. Ibland vill de efterlevande inte ha tidningen.
Observera att medlemmarna inte kan meddela ändrad adress direkt till förbundskansliet.

Nils-Anders Ekberg
Generalsekreterare
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INFÖR SOMMAREN!
Ta vara på tillfällen att skjuta, men
•

•

Tvätta händerna, eller använd handsprit.
• Håll avstånd där det är möjligt.
• Stanna hemma om du är sjuk.
• Följ alla anvisningar.
Ta reda på om någon klubbkamrat behöver din hjälp.

HÅLL DIG UPPDATERAD!
Följ förbundets hemsida www.pistolskytteforbundet.se
Här publiceras fortlöpande nyheter om
•

Regler för genomförande av skytteaktiviteter i pandemitider.
• Förändringar i tävlingsprogrammet.

Förbundet finns också på Facebook. Tyvärr är möjligheterna att dela våra inlägg och att länka
till hemsidan, av okänd anledning, blockerade.

Svenska Pistolskytteförbundet önskar alla medlemmar en
trevlig sommar!
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PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Inbjudan till

RIKSTÄVLING
I
MILITÄR SNABBMATCH
PÅ
HEMORTENS BANOR
5 sept – 27 sept

2020
OBS! Anmälningsblankett bifogad
till denna handling

Denna handling bevaras och
återlämnas till skjutledare och
kontrollant

RIKSTÄVLING i MILITÄR SNABBMATCH 2020
på hemortens banor
Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till
rikstävling i militär snabbmatch på hemortens banor.
Tävlingen genomförs under tiden 5-27 september 2020.
Vi ber att föreningarna i tidigt skede informerar alla sina medlemmar om tävlingen och dess
regler samt att träningsskjutningar anordnas.
Tävlingsledning
Ordförande:
Tävlingsledare:
Sekreterare:
Kassör:
Resultatbehandling:
Jury:
Tider
Tävlingstid:
Anmälan:
Avgifter betalda:
Skjutkort till SPSF:

Förbundsordföranden, Stefan Kristiansson
Generalsekreteraren, Nils-Anders Ekberg
Tessi Lindberg
Tessi Lindberg 08-553 401 63
Anna Stålbrand 08-553 401 64
Förbundets verkställande utskott
2020-09-05—27
Senast 2020-08-24
Senast 2020-08-28
Senast 2020-10-05

Alla erövrade plaketter skickas till föreningarnas huvudadresser i
MAP.
När den slutgiltiga resultatlistan är publicerad kan inte några ändringar
göras.
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Klassindelning
Klass 3
Öppen för skyttar tillhörande riksmästarklassen i Militär Snabbmatch
(Namnuppgift enligt Hemsidan). Damer och skyttar som under året fyller högst
20 år eller minst 60 år får tävla i egna klasser i vapengrupp C.
Klass 2:

Öppen för skyttar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i
guld men inte hänförs till klass 3. Damer och skyttar som under året fyller högst
20 år eller minst 60 år får tävla i egna klasser i vapengrupp C.

Klass 1:

Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver.
Damer och skyttar som under året fyller högst 20 år eller minst 60 år får tävla i
egna klasser i vapengrupp C.

Klass Jun:

Damer och herrar som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år får tävla i
denna klass i vapengrupp C.

Klass Vet Y: Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer får tävla i
denna klass i vapengrupp C.
Klass Vet Ä: Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 70 år eller mer får tävla i
denna klass i vapengrupp C.
Vapengruppindelning
Med hänsyn till vapnens egenskaper m m indelas dessa i följande vapengrupper:
Vapengrupp A

Enligt skjuthandboken J.4.1. Grovkalibriga pistoler. Tjänstevapen och
övriga grovkalibriga pistoler av tjänstevapenkaraktär. Skall kunna skjutas
med mantlad ammunition.
Den enskilde skytten är skyldig att förvissa sig om att hans ammunition
uppfyller kraven.

Vapengrupp B

Enligt Skjuthandboken J.4.2. Grovkalibriga pistoler och revolvrar.

Vapengrupp C

Enligt Skjuthandboken J.4.3. Finkalibriga pistoler och revolvrar.

Vapengrupp R

Enligt Skjuthandboken J.4.4. Grovkalibriga revolvrar.

Klasstillhörighet
Klasstillhörigheten anges med klassbeteckning jämte vapengrupp (klass+vapen)
Ex klass 2 A = Guldmärkesskytt med t ex pistol Neuhausen 9 mm
2 DamC =Guldmärkesskytt i damklass
JunC = Dam- och herrskyttar som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år.
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Tävlingens utförande
* Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina
skjutningar i Militär Snabbmatch. Banan skall vara försedd med tidsstyrda vändmål.
* Skjutning skall ske under perioden 5 – 27 september 2020. Antalet tävlingstillfällen
bestäms av respektive föreningsstyrelse.
Ledning
* Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som
under styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande.
* Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.
* Skjutledare och kontrollant får delta i tävlingen.
Omfattning
* Skjutningen omfattar 3 omgångar om vardera 4 serier om 5 skott.
Omgång 1 10 sekunder per serie.
Omgång 2 8 sekunder per serie.
Omgång 3 6 sekunder per serie
Skjutställning mm
* Skjutställning enligt Skjuthandboken mom J.6.3. Före första tävlingsserien medges en
provserie om 5 skott mot svängande mål. Skjuts på 10 sekunder.
Provskotten skall skjutas mot särskild spegel.
Märkning
* Varje i tävlingen deltagande skytt skall skjuta serierna mot tre obegagnade speglar,
som på baksidan försetts med ifylld kontrollapp, obs även av kontrollanten.
Spegelbyte (tavelbyte)
* Skjutledaren bestämmer när första serien skall påbörjas. Skjutningen utförs med en
omgång per spegel.
Första, andra och tredje serien på varje spegel (tavla) skall kritas och klistras.
Övriga bestämmelser
* För tävlingens utförande gäller i övrigt bestämmelserna i förbundets skjuthandbok,
upplaga 18, och PM för skjutledare och kontrollant (översändes tillsammans med
skjutkorten).
* Pistolskyttekort är obligatoriskt för deltganade.
* För genomförande gäller även ”PM för skjutledare och kontrollant vid Rikstävlingen i
Militär Snnabbmatch på Hemortens Banor 2020”.
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Skjutkort
* Protokollföring skall ske på särskilda skjutkort.
Skjutledare och kontrollant undertecknar skjutkorten
* Glöm ej att anteckna skyttens klass och vapengrupp, poängsumma för varje serie och
slutpoäng.
Vapentyp måste anges (Avgörande för rätt vapengruppindelning). Kontrollera att
personnumret är rätt (12 siffror).
Ej undertecknade kort medtas inte vid prisbedömningen.
* Föreningens nummer skall anges på varje skjutkort.
Skjutkort och redogörelsen insändes till tävlingsledningen omedelbart efter
tävlingens slut. Endast resultat som inkommit till tävlingsledningen
senast 2020-10-05 medtas i resultatlistan. Förening som försummar detta
har förlorat all rätt att klaga mot utsänd resultatlista.
OBS! Även ej använda skjutkort och kontrollappar skall ovillkorligen återsändas.
Antal starter
Skyttarna kan delta med totalt 4 starter, en i varje vapengrupp A, B, C och R.
Speglar
Tävlingstavlor (speglar) skall förvaras av skjutledaren minst tre
månader efter tävlingen för att på anfordran kunna insändas.
Tavlorna (speglarna) , som inte får rullas, måste inskickas hela och skall vara
försedda med följande uppgifter i övre vänstra hörnet: föreningens och skyttens
namn, klass, vapengrupp och poäng för respektive serie i
nummerordning samt sammanlagd poängsumma.
Lagtävlingar
Förening äger rätt att anmäla högst ett lag i var och en av nedanstående lagtävlingar.
Föranmälda lag.
3-mannalagen utgörs av föreningens tre föranmälda skyttar i samma vapengrupp, jämte två
(2) reserver. Lagtävlingarna är följande:
A

B

C

R

2-mannalagen utgörs av föreningens två föranmälda skyttar, jämte en (1) reserv.
Lagtävlingarna är följande:
JunC

VetY C

VetÄ C

DC

I lagtävling C kan skytt från annan C-klass ingå under förutsättning att denne ej ingår i annat
lag, skjuter under samma förutsättningar, uppfyller kraven i övrigt för den klass där laget
ingår samt att minst en deltagare i laget deltar i aktuell klass.
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Priser m m
Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individuella tävlingarna av rikstävlingsplakett i guld, silver resp brons
En fjärdedel av antalet anmälda lag och skyttar som slutfört tävlingen erhåller pris.
Standardmedalj kan också erövras vid rikstävlingen.
Anmälan och anmälningsavgifter
Anmälan om deltagande görs av föreningarna på formulär som bifogas och som skall vara
tävlingsledningen, adress Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51
Stockholm, eller via e-post till hemortens@pistolskytteforbundet.se senast den 24 augusti
2020. Anmälan skall innehålla uppgifter om antalet deltagande skyttar samt namnuppgift på
deltagare i lagtävling. (föranmälda lag).
Ev frågor om tävlingen ställs till Anna Stålbrand 08-553 401 64.
Samliga skjutkort skickas in till kansliet.
Anmälningsavgiften är 70 kr per inviduell start
Anmälningsavgiften är 50 kr per lag
Anmälningsavgifterna skall senast den 28 augusti 2020 insättas på förbundets
plusgirokonto 19 30 19-7 eller bg 811-2526. OBS! Ange RT Snabb och
föreningsnummer på inbetalningen.
Resultatlistan kommer att publiceras på www.pistolskytteforbundet.se. Protest mot
eventuella felaktigheter skall ha inkommit till kansliet senast en månad efter den dag
då den preliminära listan publiceras på Förbundets hemsida. När listan är fastställd
går den inte att ändra!

Pappersversion av resultatlistan kommer inte att skickas ut.
För ytterligare information, PM för arrangör m,m, se
https://www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/rikstavlingen-hemortens-banor/.......

ANMÄLNINGSBLANKETT
Rikstävling på hemortens banor i militär snabbmatch 5 sept – 27 sept 2020
Denna anmälan skall i 1 exemplar vara Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 Stockholm eller e-post:
hemortens@pistolskytteforbundet.se tillhanda senast 24 augusti 2020.

Nummer

Förening
Antal starter
Antal lag

70:- /start
50:- / lag

Lagtävlingar

Lag skall namnges nedan.

3-mannalag
A

Kr
Kr
Summa kronor

2-mannalag
B

C

R

Dam C

Jun C

Vet Y

Samtidigt som denna anmälan insändes skall anmälningsavgifterna
insättas på plusgiro 19 30 19-7 eller bg 811-2526 dock senast 28 augusti 2020. Var noga med att ange
föreningsnummer och att det gäller rikstävlingen milsnabb(RTms).
Lag A Personnummer är för att rätt skytt skall registreras!

Namn

Lag B

Personnr

Namn

Reserv 1

Reserv 1

Reserv 2

Reserv 2

Lag C

Personnr

Lag R

Namn

Personnr

Namn

Personnr

Reserv 1

Reserv 1

Reserv 2

Reserv 2

Lag Dam C

Lag Jun C

Namn

Personnr

Namn

Reserv 1

Personnr

Reserv 1

Lag Vet Y

Lag Vet Ä

Namn

Personnr

Namn

Personnr

r

Reserv 1

Reserv 1

Tävlingshandlingarn sänds till klubbadressen.
Önskas handlingarna till annan adress, ange denna.
Erövrade plaketter kommer att skickas till klubbadressen.
den

/

2020
Sekreterare/Tävlingsansvarig

Vet Ä

SVENSKA
PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET
Inbjudan till

RIKSTÄVLING
I
PPC
PÅ
HEMORTENS BANOR
5 sept – 27 sept

2020
OBS! Anmälningsblankett bifogad
till denna handling

Denna handling bevaras och
återlämnas till skjutledare och
kontrollant

RIKSTÄVLING i PPC 2020
på hemortens banor
Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till rikstävling i
PPC på hemortens banor.
Tävlingen genomförs under tiden 5-27 september 2020.
Vi ber att föreningarna i tidigt skede informerar alla sina medlemmar om tävlingen och dess regler
samt att träningsskjutningar anordnas.
Tävlingen är stadardmedaljgrundande och i 150-skottsmatcherna klassningsgrundande 1, men
rekord kan inte sättas.

Tävlingsledning
Ordförande:
Förbundsordföranden, Stefan Kristiansson
Tävlingsledare:
Generalsekreteraren, Nils-Anders Ekberg
Sekreterare:
Tessi Lindberg
Kassör:
Tessi Lindberg 08-553 401 63
Resultatbehandling:
Anna Stålbrand 08-553 401 64
Jury:
Förbundets verkställande utskott
Tider
Tävlingstid:
2020-09-05—27
Anmälan:
Senast 2020-08-24
Avgifter betalda:
Senast 2020-08-28
Skjutkort till SPSF: Senast 2020-10-05

Alla erövrade plaketter skickas till föreningarnas huvudadresser i
MAP.
När den slutgiltiga resultatlistan är publicerad kan inte några ändringar
göras.

1

Om WA-1500 styrelse ger sitt medgivande till att en hemmabanetävling är klassningsgrundande.
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Klassindelning
Klassindelning enigt Skjuthandboken (SHB) O.20 och WA1500 klassningsdatabas.
Klasser är
•
•
•
•
•

High Master
Master
Expert
Sharpshooter
Marksman

Vapengruppindelning
Med hänsyn till vapnens egenskaper m m indelas dessa i följande vapengrupper:

Vapengrupp
Revolver 1500
Pistol 1500
Open Match
Distinguished Revolver
Distinguished Pistol
Standardrevolver 4”
Standardrevolver 2.75”
Standard Semi-Automatic Pistol

Regel
SHB O.3.1
SHB O.3.2
SHB O.3.3
SHB O.3.4
SHB O.3.5
SHB O.3.6
SHB O.3.7
SHB O.3.9

Förkortning
R1500
P1500
Open
DR
DP
SR4
SR2.75
SSA

Klasstillhörighet
Klasstillhörigheten anges med vapengrupp jämte klassbeteckning (vapen+klass).
Exempel Master som skjuter Distinguished Pistol: DP Master.

Tävlingens utförande
* Skjutningen skall ske på den skjutbana där föreningens skyttar regelmässigt utför sina
skjutningar i PPC.
* Skjutning skall ske under perioden 5 – 27 september 2020. Antalet tävlingstillfällen bestäms av
respektive föreningsstyrelse.

Ledning
* Skjutningen skall ledas av skjutledare som utsetts av föreningens styrelse och som
styrelsen ansvarar för skjutningens riktiga genomförande.
* Vid skjutningen skall minst en kontrollant närvara.
* Skjutledare och kontrollant får delta i tävlingen.

under
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Omfattning
Skjutmomentet genomförs enligt SHB O.7.
Revolver 1500 och Pistol 1500, 150 skott enligt SHB O.7.7.
Open Match, Distinguished Revolver och Pistol samt Standardrevolver 4”, 60 skott enligt SHB
O.7.8.
Standardrevolver 2.75” och Standard Semi-Automatic Pistol, 48 skott, enligt SHB O.7.9.
Uppvärming är tillåtet (före första serie, mot separat tavla). För 150- och 60-skottsmatcher på 50
yard under en tid av 2 minuter 45 sekunder och på 25 yards under en tid av 2 minuter. För 48skottsmatcher på 25 yards under en tid av 2 minuter.

Märkning, taveltyp
Varje i tävlingen deltagande skytt skall skjuta serierna mot obegagnade tavlor typ WA1500 eller
WA1500E, som på baksidan försetts med ifylld kontrollapp, obs även av kontrollanten. Reducerad
tavla får inte användas.

Tavelbyte
Enligt SHB O.7.10. För en 150-skottsmatch åtgår 6 nya tävlingstavlor och för en 60- eller 48skottsmatch 2 nya tavlor. Tavla för uppvärmning tillkommer.

Övriga bestämmelser
* För tävlingens utförande gäller i övrigt bestämmelserna i SHB upplaga 18 i och ”PM för
skjutledare och kontrollant vid Rikstävlingen i PPC på Hemortens Banor 2020” (översändes
tillsammans med skjutkorten).
* Pistolskyttekort och PPC-utbildning är obligatoriskt för deltganade.

Skjutkort
* Protokollföring skall ske på särskilda skjutkort.
Skjutledare och kontrollant undertecknar skjutkorten
* Glöm ej att anteckna skyttens klass och vapengrupp, poängsumma för varje serie och
slutpoäng.
Vapentyp måste anges (Avgörande för rätt vapengruppindelning). Kontrollera att
personnumret är rätt (12 siffror).
Ej undertecknade kort medtas inte vid prisbedömningen.
* Föreningens nummer skall anges på varje skjutkort.
Skjutkort och redogörelsen insändes till tävlingsledningen omedelbart efter
tävlingens slut. Endast resultat som inkommit till tävlingsledningen
senast 2020-10-05 medtas i resultatlistan. Förening som försummar detta
har förlorat all rätt att klaga mot utsänd resultatlista.

OBS! Även ej använda skjutkort och kontrollappar skall ovillkorligen återsändas.
Antal starter
Skyttarna kan delta med valfritt antal starter.
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Speglar
Tävlingstavlor (speglar) skall förvaras av skjutledaren minst tre
månader efter tävlingen för att på anfordran kunna insändas.
Tavlorna (speglarna) , som inte får rullas, måste inskickas hela och skall vara
försedda med följande uppgifter i övre vänstra hörnet: föreningens och skyttens
namn, klass, vapengrupp och poäng för respektive serie i
nummerordning samt sammanlagd poängsumma.

Lagtävlingar
Förening äger rätt att anmäla högst ett lag i var och en av nedanstående lagtävlingar.

Föranmälda lag.
2-mannalagen utgörs av föreningens två föranmälda skyttar i samma vapengrupp (oavsett klass),
jämte en (1) reserv. Lagtävlingarna är följande:
Revolver 1500
Pistol 1500

Priser m m
Priserna utgörs i lagtävlingarna och i de individuella tävlingarna av rikstävlingsplakett i guld, silver resp brons
En fjärdedel av antalet anmälda lag och skyttar som slutfört tävlingen erhåller pris.
Standardmedalj kan också erövras vid rikstävlingen.

Anmälan och anmälningsavgifter
Anmälan om deltagande görs av föreningarna på formulär som bifogas och som skall vara
tävlingsledningen, adress Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51
Stockholm, eller via e-post till hemortens@pistolskytteforbundet.se senast den 24 augusti 2020.
Anmälan skall innehålla uppgifter om antalet deltagande skyttar samt namnuppgift på deltagare i
lagtävling. (föranmälda lag).
Ev frågor om tävlingen ställs till Tessi Lindberg 08-553 401 63.
Samliga skjutkort skickas in till kansliet.
Anmälningsavgiften är 70 kr per inviduell start
Anmälningsavgiften är 50 kr per lag
Anmälningsavgifterna skall senast den 28 augusti 2020 insättas på förbundets
plusgirokonto 19 30 19-7 eller bg 811-2526. OBS! Ange RT PPC och föreningsnummer på
inbetalningen.
Resultatlistan kommer att publiceras på www.pistolskytteforbundet.se. Protest mot
eventuella felaktigheter skall ha inkommit till kansliet senast en månad efter den dag då den
preliminära listan publiceras på Förbundets hemsida. När listan är fastställd går den inte att
ändra!
Pappersversion av resultatlistan kommer inte att skickas ut.
För ytterligare information, PM för arrangör m,m, se
https://www.pistolskytteforbundet.se/tavlingsverksamhet/rikstavlingen-hemortens-banor

ANMÄLNINGSBLANKETT
Rikstävling på hemortens banor i PPC 5 sept – 27 sept 2020
Denna anmälan skall i 1 exemplar vara Svenska Pistolskytteförbundet, Box 27001, 102 51 Stockholm eller e-post:
hemortens@pistolskytteforbundet.se tillhanda senast 24 augusti 2020.

Nummer

Förening
Antal starter 150 skott
Antal starter 60 skott
Antal starter 48 skott

á 70:á 70:á 70:-

Kr
Kr
Kr

Antal lag

50:- / lag

Kr
Summa kronor

Lag skall namnges nedan.

Lagtävlingar
2 mannalag
R 1500

P 1500

Samtidigt som denna anmälan insändes skall anmälningsavgifterna
insättas på plusgiro 19 30 19-7 eller bg 811-2526 dock senast 28 augusti 2020. Var noga med att ange
föreningsnummer och att det gäller rikstävlingen PPC (RT PPC).

Personnummer är för att rätt skytt skall registreras!
Lag R 1500
Namn

Personnr

Reserv 1

Lag P 1500
Namn

Personnr

Reserv 1

Tävlingshandlingarn sänds till klubbadressen.
Önskas handlingarna till annan adress, ange denna.
Erövrade plaketter kommer att skickas till klubbadressen.
den

/

2020
Sekreterare/Tävlingsansvarig

