
 

På uppdrag av Svenska 

Pistolskytteförbundet och 

Stockholms pistolskyttekrets har 

Ekens psf  äran att inbjuda till 

Svenskt Mästerskap i 

Magnumfältskjutning 2013. 

 

 

 

Tidpunkt: 10-11 augusti 

Tävlingscentrum (TC): Kungsängens skjutfält. Från E18 Stockholm-

Enköping, ta avfart mot Tibble, Brunna och följ därefter skyltning mot 

Livgardet tills särskild vägvisning ”SM Magmumfält” möter. Missar du av 

någon anledning skyltarna för Magnum SM så kör mot Gällöfsta så kommer 

du rätt. GPS kordinater hittar du på vår hemsida. 

 

Anmälan oss tillhanda senast 2013-07-01, på tävlingens hemsida 

www.ekenspsf.se\magnumsm. Efteranmälan tas emot på tävlingsdagen i 

mån av plats. 

Staravgift: Individuellt 250 kr. Lag 250 kr. Inbetalas på ekens psf´s 

bankgiro nr: 154-9963 senast 2013-07-01 (obligatoriskt för att anmälan 

skall behandlas). 

 

Tävlingen är öppen för alla skyttar som tillhör förening ansluten till SPSF, 

under året fyller lägst 18 år och innehar Pistolskyttekort. 

 

Omfattning:  

Lördag  Söndag  

M1 SA Rev .41-.44 

Mag 

M3 SA Rev .357 

Magnum 

M2 DA Rev .41-44 

Mag 

M4 DA Rev .357 

Magnum 

M6 Pistol 9 mm- .455 M5 Frigrupp 

RM M7 Revolver .357-.44 

Magnum, 

piplängd max 

165 mm (6.5”) 

  

 

Detaljerade vapenbestämmelser, se Skjuthandboken kapitel E.4. 

www.ekenspsf.se/magnumsm


 

Lagtävling:  Föranmält tremannalag vapengrupperna 1, 2 3, 4, 5 

och 6. Fler lag än ett kan anmälas av en förening, Se 

SHB SHB C.3.5.6.2  

 

Priser:  Svenska Pistolskytteförbundets mästerskapstecken, 

individuellt och i lag, till de tre bästa. Graverade 

priser enligt SHB C.3.3.3 till minst 1/4 del av de 

deltagande. 

 

Dessutom koras förstås på sedvanligt sätt Mr & Mrs Magnum. 

 

Prisutdelning:  Resultatlistor anslås snarast efter att samtliga 

patruller gått i mål och eventuell särskjutning 

genomförts. Prisutdelning inleds cirka 30 minuter 

efter anslåendet. 

 

Servering:   Serveringen är öppen under hela tävlingsdagen 

 

Övernattning:  Hittar du enklast på www.booking.com resp 

www.camping.se. Vi kommer även försöka hjälpa till 

med tips på boende och anslå på vår hemsida. 

 

Tävlingsledare:  Clas Simmerud clas@ekenspsf.se 

Tävlingssekreterare:  Niklas Dahlin  niklas@ekenspsf.se 
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