
Inbjudan 
 

Svenska mästerskapen i springskytte 2012 
 
Sydnärkepolisens IF har på uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet glädjen att 
bjuda in till SM i springskytte 2012. 
 
Tävlingsdag 
Lördagen 8/9, med första start kl. 12.00 
 
Plats 
Hallsbergs motorklubbs motorbana, 6,5 km sv om Hallsbergs järnvägsstation (RT 90 
X: 6544524, Y: 1456324) 
 
Anmälan 
Skriftlig anmälan med namn, födelseår, klass och förening samt uppgift om lag och 
stafettdeltagande ska vara oss tillhanda på joakim-e.jansson@polisen.se senast 
den 3 augusti 2012. 
 
Startavgift 
Individuellt: 150 kr/start 
Lag och stafett: 150 kr/lag. 
 
Avgifterna betalas in på Sydnärkepolisens Idrottsförenings bg 848-6383 i samband 
med anmälan. Ange SM springskytte 2012. 
 
Tävlingsgenomförande 
 
Individuellt 
Löpning 6 x ca 1 km med 6 skjutstationer mot fallmål (Kurvinen). 5 patroner/station, 
totalt 30 patroner. 1 min tillägg/bom.  
 
Skjutavstånd 17,5 m. På varannan skjutning får stödhand användas. Åldersklasser 
65 och däröver får använda stödhand på samtliga skjutningar. 
 
Lagtävling 
Mellan föreningarnas föranmälda tremannalag, oavsett ålder och klass. 
 
Stafett 
Löpning ca 1 km/sträcka. Varje deltagare löper två sträckor med skjutning efter varje 
sträcka. 5 patroner/skjutning, totalt 10 patroner/deltagare. Innan varje skjutning skall 
3 extra patroner läggas på skjutplatsen. Skjutavstånd 17,5 m, stående med stödhand 
tillåten. 
För varje bom, efter att samtliga patroner (5+3) är avfyrade, löps en straffrunda om 
ca 150 m. Löparen ansvarar själv för att rätt antal rundor löps. Vid för få löpta 
straffrundor görs ett tillägg på 2 min/utebliven runda. 
 
 
 



Klassindelning 
 
Individuellt 
Hjun (-20 år) Djun (-20 år) 
H21  D21 
H35  D35  
H50  D50 
H60  D60 
H65  D65 
H70  D70 
 
Stafett 
Klass  Antal deltagare 
 
Djun  2 
Hjun  2 
D21  2 
H21  3 
D50  2 
H50  2 
 
Övrigt 
 
Dusch/omklädning 
Åsbro kursgård, 1 km från tävlingsplats (se även ”logi”). 
 
Vapen 
Endast vapen i kal .22 med blykula får användas. Då skytten ej är på sin skjutplats 
ska vapnet vara proppat och bäras i någon form av hölster. 
 
Vapenkontroll 
Skall vara utförd i god tid innan start. 
 
Tävlingsjury 
Utses på tävlingsdagen. 
 
Priser 
Svenska pistolskytteförbundets mästerskapstecken samt hederspriser. 
 
Servering 
Enklare servering kommer att finnas på tävlingsområdet. 
 
Logi 
Hotell Stinsen, www.stinsen.com, 0582-166 12 
 
Åsbro Kursgård, www.asbro.se, 0582-838 53 
 
Upplysningar 
Tävlingsledare Joakim Jansson, mobil 070-3210722, jockej3@hotmail.com 
 


