
Plats : Mjölby PK´s pistolbana. Vägvisning från järnvägsstationen. 
 
Uppropstider : Skjutlag 1: kl. 9.00, skjutlag 2: kl. 11.00, skjutlag 3: kl. 13.00, 

(Skytten klar, vapnet kontrollerat) 
 
Omfattning : 1 provserie och 7 tävlingsserier.  

Genomförs enligt SPSF´s bestämmelser med ändring till 5 minu-
ters skjuttid per serie. 

 
Individuellt : Vapengrupp C: Klass 1, 2, 3, D1, D2, D3, Vy, Vä och Juniorer 
 Vapengrupp A och B: Klass 1, 2 och 3. 

 
Lagtävling : Föreningarna får anmäla flera tremannalag så länge ingen lagskytt 

påbörjat tävlingen.  
Lagskytt ska före första start anmäla i vilken vapengrupp han/hon 
ska räkna lagresultat. 

 
Antal starter : Skytt får starta i tre vapengrupper. 
 
Vapen : Endast av SPSF godkända vapen får användas.  

Vapenkontroll ska vara genomförd före start. 
 
Prisutdelning : Sker snarast efter tävlingens slut.  

Individuellt VPR till bästa resultat, oavsett klass och vapengrupp. 
Heders- eller penningpriser till bästa ¼ delen av tävlande i varje 
klass. I lagtävlingen erhåller segrande lag inteckning i VPR samt 
Mjölby PK´s klubbmedaljer.  
Priser som inte hämtas ut tillfaller arrangören. 

 
Tävlingsledare : Stefan Anderberg, Mjölby PK, 0734-42 51 03 

 
Anmälan : Sker med fördel via e-post till anmalan@mjolbypk.org eller  

skriftligen till Mjölby Pistolklubb, Box 176, 595 22 Mjölby 
senast söndag26 maj med uppgift om namn, klubb, klass,  
                                              vapengrupp och önskat skjutlag. 
Anmälan är fullbordad och plats säkrad när anmälnings-
avgiften är betalad enligt nedan.    
Önskade skjuttider gäller om inget annat meddelats torsdag 
30 maj per e-post eller telefon. 
Glöm inte att ange kontaktperson samt telefonnummer/e-post.  
Startlista kommer att finnas tillgänglig på www.mjolbypk.org 

 
 
Anmälningsavgift : Individuellt 1 vapen 100kr , 2 vapen 180kr, 3 vapen 250kr. 

Lag: 100 kr. Betalas till bg 5142-4570 senast söndag 26 maj. 
 

Efteranmälan på plats är möjlig, så länge det finns platser kvar, 
senast 30 minuter före respektive skjutlags start. 

 
Servering : Varmkorv,  läsk,  kaffe, smörgås m.m. finns vid skjutbanan. 
Frågor : Besvaras av: Stefan Anderberg tel. 0734-42 51 03,  

ordforande@mjolbypk.org 
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