
 

På uppdrag av ÖSM kommittén inbjuder Stockholms pistolskyttekrets till 

Östsvenska mästerskapen i fältskjutning 2017. 
 

Lördagen den 20 och söndagen den 21 maj 

 

Tävlingsplats:  Sundbyterrängen vid Livgardets skjutfält i Kungsängen, följ 

  skyltar mot Gällöfsta gård tills vägvisning möter alt se  

  www.osm-pistol.se för exakta koordinater. 

Omfattning:  Poängfältskjutning om 10 stationer. Liggande eller knästående 

  skjutställning kommer EJ att förekomma. 

Vapengruper/klasser: Lördag 20/5 Vpg B, C, Dam, Jun, Vet Y och Vet Ä, skytt som 

  skjuter B kan Ej skjuta i någon av specialklasserna i C. 

  Söndag 21/5 Vpg A och R 

Lagtävling:  Föranmälda föreningslag om 3 skyttar i öppen A, B, C & R samt 2 

  skyttar i övriga klasser. Klubbar får anmäla fritt antal lag. 

Anmälan:  Anmälan görs på internet via www.osm-pistol.se  

Betalning:  Betalning görs i samband med anmälan till PG 191378-9 märk 

  betalningen med ÖSM och ditt namn. Anmälan och betalning 

  skall vara gjord senast 30 april. Efteranmälan i mån av plats på 

  tävlingsdagen. 

Anmälningsavgift: Individuellt 200:- 

  Junior 0:- 

  Lag 200:- 

Priser:  Medaljer i respektive klass delas ut på tävlingsdagen, samt 

  penningpris till bästa ¼ del som sänds till resp klubb. Priser utgår 

  separat i klass 1 och 2 parallellt med mästerskapet, ange därför 

  klasstillhörighet vid anmälan.  

Vapen:  Endast av SPSF godkända vapen i grupperna A,B, C och R, obs att 

  vapenkontroll skall vara utförd i god tid före start samt att 

  ammunitionskontroll i A kan förekomma, även kontroll av antal 

  skott i magasin i övriga klasser. 

Tävlingsledare: Clas Simmerud 

Banläggare:  Robert Johansson och Thomas Hämäläinen 

Jury:  Anslås på tävlingsdagen 

Startlista:  Startlista anslås på ekenspsf.se senast 14 maj 

Resultatlistor : Resultatet kommer att ligga online så snart det knappast in, och 

  finnas tillgängligt på ekenspsf.se därefter även på skyttekretsen.se 

Övrigt:   Ett tävlingsvarv kommer att ta ca 2 timmar. varför minsta tid 

  mellan dina starter blir 3. Promenadsträckan är vanligtvis torr, men 

  då vi rör oss i jordbrukslandskap kan det vara lerigt på backen. Klä 

  dig för detta. Har du frågor som du ej finner svar på på nätet eller 

  via dina skyttekompisar kan du ringa tävlingsledaren på 070 559 

  67 90. Obs att du Ej kan ringa på denna linje under  

  tävlingsdagarna för annat än mycket akuta ärenden. 

 

Varmt välkomna hälsar Stockholms fältskyttegrupp! 


