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Inbjudan till rankinggrundande sportpistol och nationell helmatch

Nysätra Pistolklubb inbjuder till rankinggrundande sportpistol och nationell helmatch i 
Ånäset, söndag 16/8 2009. Starttid ca 12.30 (se vidare information nedan). Båda 
tävlingarna genomförs samtidigt. 
Under förmiddagen genomförs också en fältskjutning på bana med start kl 10.00.  

Grenar: Sportpistol samt nationell helmatch. 
Klassindelning: Enligt SSF och SPSF regler. 
Plats: På Nysätra Pk’s skjutbana vid norra infarten till Ånäset, vägvisning 

från E4, 7 mil norr om Umeå. 
Anmälan: Från 09.15 och fram till 30 minuter före grenstart på platsen (läs 

cirka 12.00).
Avgift: Individuellt 80 kr/start, betalas på tävlingsplatsen. 
Vapen: Endast av SSF och SPSF godkända vapen får användas. 
 Vapenkontroll i samband med anmälan. 
Prisutdelning: Snarast efter tävlingens slut. Hederspriser till bästa ¼. 
Extra: Lott kommer att lottas ut på tävlingsdagens samtliga starter med 

dragning i samband med prisutdelningen.  
Före sportpistol- och nationell helmatch-tävlingen genomförs en 
fältskjutning (se separat inbjudan). 

Servering: I enklare form på tävlingsplatsen. 
Tider för dagen: Kretsfältskjutning: 10.00 
 Sportpistol (inkl. nationell helmatch) ca: 12.30 
 Nationell helmatch (sista 4 serierna) ca: 14.15 
Genomförande: Så snart fältskjutningen är slutförd skjuts denna tävling som en 

vanlig sportpistoltävling där de fyra första precisions- och 
snabbserierna räknas i den nationella helmatchen. Därefter skjuts 
de avslutande fyra serierna i helmatchen för de anmälda till 
helmatchen. 

Boende: Lufta Camping, Ånäset 0934-204 88. 
 Campingen ligger 2 km söder om skjutbanan efter E4.
Övrigt: Glöm inte sportskyttelicensen och ”Gröna kortet”. Anmälan till 

denna tävling innebär att skytten samtidigt godkänner att 
hans/hennes namn, klubbtillhörighet och resultat kan komma att 
anslås på Internet. 

Tävlingsledare: Jonas Jonsson 
 Mariehemsvägen 33A 
 906 52  UMEÅ 
 090/17 89 81 eller 076-104 89 50 

Hjärtligt välkomna ! 
Nysätra PK 


