
Umeå Pistolskytteklubb inbjuder till Höstmilen, kretstävling i 
militär snabbmatch.

SÖNDAGEN DEN 28:e AUGUSTI 2022

Tävlingsplats Umeå Pistolskytteklubbs skjutbana högst uppe på I20:s gamla övningsfält.
Infart via ringvägen från Håkmark eller Ersmark.
Lat N 63° 54′ 56,20″, Long E 20° 16′ 7,46″
https://goo.gl/maps/GrY1pCKDS5rNfTKn8

Tävlingsledare Örjan Strömberg, Tim Persson

Omfattning 12 serier plus provserie, 4x10s, 4x8s, 4x6s

Vapengrupper 
och klasser

A1-3, B1-3, R1-3, C1-3, Dam 1-3, VetY, VetÄ och Jun.
Skytt får anmäla start i alla vapengrupper (endast en C start) men vid högt deltagande kan 
starter strykas så att alla får chans att vara med.
Vid lågt deltagande kan klasser komma att slås ihop.
Ytterligare start i vapengrupp "Open" och "PCC" kan göras i mån av tid, se "Vapen" och "Övrigt". 
Dessa är inte sanktionerade av SPSF och berättigar inte till standardmedaljer.

Anmälan och 
starttider

Endast föranmälan, senast 25/8 23:59. Anmälan sker föreningsvis via e-post till 
milsnabb@umepk.nu. Ange namn, förening, klass, pistolskyttekortsnummer samt vapengrupp 
och vapenbeteckning för varje vapengrupp som önskas.
Vapengrupperna ska vara i prioritetsordning, de senare vapengrupperna kan komma att strykas vid högt 
deltagande.
Vid anmälan godkänner skytten att dennes namn publiceras på Internet.
Startlistor kommer att publiceras på www.umepk.nu senast 27/8 18.00
Första skjutlag börjar 9.00

Startavgifter 100kr / start för SPSF vapengrupper, 50kr / start för Open och PCC.
Endast Swish. Betalning på plats då skjutlag och antal starter per skytt är fastställt.

Endast av SPSF godkända vapen får användas. Ingen magnumladdad ammunition.
Vapenkontroll sker genom stickprov i efterhand. Utrustning för egenkontroll kommer att 
finnas tillgänglig.
I Open-klassen tillåts alla enhandsvapen oavsett utförande, inklusive optiska riktmedel, 
kompensatorer, långa pipor etc.
I PCC-klassen tillåts alla gevär i pistolkaliber som är godkända av Svenska Dynamiska 
Sportskytteförbundet.

Priser Hederspriser delas ut till bästa fjärdedel i vapengrupper och klasser godkända av SPSF.
Resultat publiceras på www.umepk.nu

Servering Ingen servering kommer att finnas.

Övrigt Vapengrupp "Open" och "PCC" skjuts efter övriga skjutlag och är inte en officiell del av 
kretstävlingen. Ta chansen att prova militär snabbmatch med något lite udda vapen. PCC 
skjuter på kortare tider.
Frågor besvaras via e-post på milsnabb@umepk.nu

Umeå Pistolskytteklubb hälsar alla skyttar varmt välkomna till Umeå!

https://goo.gl/maps/GrY1pCKDS5rNfTKn8

