
 

 

 

 
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder Motala Pistolklubb till Riksmästerskap i -  

Magnumprecision den 3-4 juni 2017. 
Tävlingsplats 
Tävlingscentrum (TC) är Östergötlands Jaktskytteklubbs anläggning “Danmark“, strax söder om Kvarns skjutfält. 

Koordinater 
 WG S84 decimal (lat, lon) N 58.6253, E 15.3175 (avfart från väg 211). 

Vägbeskrivning 
Från rv34 mellan Linköping och Motala: 

vid Borensberg, ta väg 211 mot Tjällmo/Örebro. 

Efter ca 6,5km sväng höger vid gul skylt "Jaktskyttebanor" 

 

Riksmästerskapet 
Lördag 3/6 M1: SA revolver .41-.44 magnum 

 M2: DA revolver .41-.44 magnum 

 M6: Pistol 9mm-.455 

 M7: Standard revolver, max 6,5" 

Söndag 4/6 M3: SA revolver .357 magnum 

 M4: DA revolver .357 magnum 

 M5: Friklass 9mm-.455 

Upprop vid skjutplatserna vid utsatt tid enligt startlista.  

Prisutdelning vid TC varje dag efter avslutade tävlingar. 

Anmälan 
Anmälan föreningsvis via e-post till: anmalan-rm2017@motalapk.se 

Anmälningslista finns publicerad på websidan.  

Föreningen ansvarar för att dess anmälda skyttar är över 18 år och innehar Pistolskyttekortet. 

Anmälan senast den 1 maj 2017. 

4 skjutlag om 50 skjutplatser på lördagen. (09.00, 11.00, 14.00, 16.00) 

4 skjutlag om 50 skjutplatser på söndagen. (09.00, 11.00, 14.00, 16.00) 

Arrangören förbehåller sig rätten att begränsa antalet starter per skytt vid många anmälningar. 

 

Avgifter 
Anmälningsvgifter: 150 kr/start  
Avgifter betalas föreningsvis till bg.5735-2759. eller Swish nr.1231508373   

Märk  betalning med RM 2017 och föreningsnamn. 

Betalning senast den 1 maj 2017. 

Erlagd anmälningsavgift per skytt  återbetalas till respektive förening om antalet starter begränsas.  
 

Vapenkontroll 
Fredag 2 juni kl 17.00 – 19.00. 

Tävlingsdagarna från 1 timme innan första start till 15 minuter före sista skjutlag. 

Tävlingsbestämmelser 
Enligt Skjuthandboken upplaga 16 (2016). 

Tävlingen omfattar 6 serier + 1 provserie om 5 skott vardera / vapengrupp, skjutavstånd 50 meter. 

1 st trisslott utdelas till skytt  för varje 50 poängsserie i tävlingen  som skjuts med öppna riktmedel. 

 

 

 



 

 

Webbsida 
Startlistor samt eventuell övrig information publiceras på: http://www.motalapk.se/rm-magnumprecision-2017/ 

 

Frågor 

Kontakt i första hand via e-post till: manhurin32@gmail.com 

Tävlingsledare: Richard Hallin 0722-536253 

 

 
 

Ett instiftat pris på 10.000 sek utbetalas till skytt som lyckas skjuta 300 poäng i klasserna M1-M7. 

Om två eller flera skyttar skjuter 300 p så fördelas totala vinstpotten lika mellan skyttarna. 

Om ingen skytt lyckas att skjuta 300 p så sparas vinsten till nästkommande RM 2018. 

Sponsorer till priset för 300 poäng samt för trisslotter är enligt nedan: 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Varmt välkomna till RM i Magnumprecision i Östergötland! 
 


