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Mark är med sina 34 000 invånare en medelstor kommun med många små 
och medelstora orter som alla präglas av gemenskap. Storstadens närhet och 
landsbygdens lugn är några av de saker som gör Mark till en attraktiv 
kommun att bo och verka i. 
Marks kommun har ett rikt föreningsliv som engagerar många människor. I 
kommunen finns det cirka 400 registrerade föreningar. Genom att ge 
ekonomiskt stöd och kompetensutveckling bidrar kommunen till skapandet av 
livskraftiga föreningar. Kommunens uppgift är att stötta nya föreningstankar, 
uppmuntra erfarenhetsutbyte och tillvarata ungdomars egna initiativ. Vårt mål 
är att erbjuda attraktiva och tillgängliga anläggningar och mötesplatser. 
De milsvida skogarna, dalgångarna, hundratals sjöar och åar inbjuder till 
spännande aktiviteter i vildmarken, men även till att koppla av och bara njuta 
av läge för det goda livet i Mark. 
 
Marks Skyttecenter 
Marks Skyttecenter är en av många anläggningar i kommunen. Det är en 
anläggning vi är stolta över. Här samsas de olika skytteföreningarna i 
kommunen i en och samma anläggning. Lokalen ägs av kommunen men 
föreningarna har lagt ner ett enormt arbete med att iordningsställa lokalerna 
till ett modernt skyttecenter. Diskussionerna om en gemensam anläggning 
började 2006 och tre år senare fanns en modern skytteanläggning på plats. 
Vid arbetet med iordningsställandet har tillgänglighet varit en ledstjärna och 
idag har föreningarna en anläggning där ett funktionshinder inte ska hindra 
någon från att fullt ut delta i skytteverksamheten. 
Det är en anläggning som vi i kommunen är mycket stolta över och jag 
hoppas ni ska hålla med oss om att det är en skytteanläggning som är öppen 
för alla. Men, jag hoppas också att ni under er tid i Mark ska hinna se något 
mer av vad vi har att erbjuda i form av vacker natur och trivsam shopping. 
Välkommen till oss i Mark 
 
Bästa hälsningar 
Haleh Lindqvist  
Kommunchef 
 
PS Mer om Mark finns att läsa på: www.mark.se 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Tävlingen helgen omfattar följande svenska mästerskap 
Svenska Mästerskapen i Falling target luftpistol – Herrar och damer 
Svenskt junior Mästerskap i Falling target luftpistol- Herrjunior och 
damjuniorer 
Svenska Mästerskapen i Snabbluftpistol, Öppen klass 
Svenska Mästerskapen i Luftpistol – individuellt och lag herrar och damer 
Svenskt Junior Mästerskap i Luftpistol – individuellt och lag för herrjunior och 
damjuniorer 
 
Preliminärt tävlingsprogram 
Fastställda skjutlagstider publiceras senast 2014-03-16 
www.marksskyttecenter.se 
 
Fredag 2014-03-28   Falling Target  
 
Lördag 2014-03-29   Luftpistol Herrar, damjuniorer 
 
Lördag 2014-03-29  Snabbluftpistol - Öppenklass 
 
Söndag 2014-03-30  Luftpistol Damer, herrjuniorer 
 
 
Plats Marks Skyttecenter, Kinna 
 
Organisation 

Tävlingsledare Christian Erlandsson 
Vice tävlingsledare Lars Henning 
Kassör  Åsa Petersson 
 
Klasser enligt Tävlings PM 2013-02-05 
 
Priser  RF medaljer enligt Mästerskapsklasser Tävlings PM 
  Hederspriser klassvis 
 
Tävlingsbestämmelser enligt Tävlings PM 2013-02-05 
 
Jury Utses på tävlingsdagarna 
 
Utrustningskontroll genomförs inför var tävlings gren. 
 
Anmälan Via Indta alternativt via e-post anmalan@marksskyttecenter.se 
 
Upplysningar e-post anmalan@marksskyttecenter.se 
   Christian Erlandsson 076-173 79 33 



 
Startavgifter 250kr per start och lag 
 
Servering Enklare måltider kommer finnas tillgängliga. 
 
Logi förslag 
	  
Kinna Stadshotell http://www.kinnastadshotell.se/  +46320-14300 

Två Skyttlar http://www.tvaskyttlar.com/     +46320-30100 

Viskadalens Folkhögskola http://www.viskadalen.nu/  +46320-18300 

Lyddegård http://lyddegard.com/      +46320-12110 

Kinna Vandrarhem e-post kinna.vandrarhem@telia.com  +46320-12235 

 
Vägbeskrivning 
 
Lat/Long: 57.499000, 12.666400 
Näsgatan 36, Kinna  
 
 
Sponsorer 
	  
	  


