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PM ftir skjutning

Det åligger var och en som skjuter hos pistolklubben att följa nedanstående bestämmelser, samt
bestämmelser som finns angivna i Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok

. Vid all skjutning skall röd flagga (vid mörker röd lampa) hissas i flaggstången.

. Vid all skjutning där mer än en skytt deltar skall s§utledare utses.

. För{lyttning med vapen i hand skall ske med upphakat slutstycke.

. Varje vapen skall behandlas som om det vore laddat.

. Det är förbjudet att på lek eller av vårdslöshet rikta vapen mot personer eller i riktningar som kan
innebära fara.

. Det åligger var och en att utan dröjsmål ingripa mot sådant som äventyrar säkerheten.

. Påfyllning av magasin (gäller ej faltskytte) och laddning får ej göras förriin detta anbefallts.

. Före markering skall "patron ur" göras. Alla vapen skall kontrolleras av skjutledaren innan
markering får ske.

. Vid markering skall vapen tas med om inte vapenvakt finns utsedd.

. Alla skjutvapen som ligger på skjutbordet skall ha mynningen pekande mot målet.

. Vid banskjutning får skytt under pågående markering inte hantera sitt vapen förrän samtliga
befinner sig bakom skjutborden och kedjan är påhiingd.

För skjutledare gäller dessutom följande vid tavlings och träningsdagar.

-att hämta vapen och ammunition på förvaringsplatsen och återlämna dessa efter skjutningens slut.
-att sätta upp figurer och tavelmaterial för dagens tävlingsskjutning (ej traningsskjutning)
-att ta emot anmälningar till tavlingen på utsatt tid.
-att försälja ammunition till skyttarna och fordela klubbens vapen.
-att anteckna vapennumret på utlånade vapen på skjutkort eller aktivitetsrapport.
-att utse jury vid tär'lingsskjutning.
-att föra aktivitetsrapport på sk,vttar som ej har vapenlicens.
-att föra protokoll över tävlingsskjutning och lägga dessa i brevlådan i klubbstugan.
-att vid s§utningens slut redovisa dagens kassa på särskild blankett och lämna kassan och

blanketten på avsedd plats.
-att vid träningsskjutning instrueras nybörjare (eller tillse att så sker). och anordna märkesprov för

medlemmarna.
-att kontrollera att "patron ur" giorts mellan serierna, efter skjutningen och vid återlämnande av
lånat vapen.
-att skjutningen leds enligt faststiillda regler. DU är ansvarig ftir säkerheten på banan.
-att efter s§utningens slut kontrollera att inget material finns kvar ute, alla fönster och dörrar är
stängda / låsta, flaggan (lampan) halad, alla nycklar inhängda på sina platser och att kompressorn är
avslängd.
-att kontakt tas med näsk s§utledare för överlämnande av nycklar och kvitteringsbok.
-att skaffa ersättare om du har förhinder att stiilla upp någon dag.
-att ta kontakt med sin medhjälpare i god tid före s§utningen.

Ban, Fält, Snabbskjutning (Duell), Springskytte, Nationell Helmatch och Luftpistol utförs enligt
Pistolskytteförbundets skjuthandbok. Vpr och specialtävlig enligt regler i tävlingsregelpärm.
Standardpistol och Sportpistol utförs enli gt Sportskytteförbundets skjuthandbok.
Svartkrutsskjutning genomföres enligt svartkrutsfederationens bestämmelser.

bk 990930 Sidan 2



Kullens Pistolskytteklubb
263 OO HÖGANÄS

Ryttmästare Fribergs Yandringspris

Priset en silvervas är uppsatt av Ryttmästare Friberg 1967.

Om priset tävlas en gång per år enligt följande:

3 serier preci sions skj utning enl. S v. Pi stol skytteförbundets bestämmel s er

3 serier ä 5 skott mot 5-ringad "MotalamåI" C35 , s§uttid enl. vederbörande skytts märkesvalör.
1 oms§utning tillåten.

Silver 30 s
Brons 45 s

Utgångsställning: Stående 45'.

5 provskott tillåts mot precisionstavla.

Tävlingen skall genomfdras med våea-ari*g§' 't:''- ;

Särskiljning: 1. Högstasammanlagdapoängsumma.
2. Högsta antalet poänggivande träffar.
3. Högsta poängsumma i figurmomentet.
4. Omskjutning av figurmomentet.

Vid lika sammanlagda poängsumma mellan 1:a och 2:a placering skall omskjutning ske enligt ovan.

Priset skall vara ständigt vandrande,
Gravering av priset med namn och årtal ombesörjs av klubben.
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Tvågrenstävling

Instiftad 1980-10-10 av Kullens Pistolskytteklubb

1 Tävlingen anordnas för att ge klubbens medlemmar lämpligt tillfälle att avlägga prov för
tvågrensmärket ( springskyttemärket).

2. Tävlande skall ha fyllt 1-5 år och inneha pistolskyttemärket i brons.

3. Klassindelning:
Tävlande tillhör viss klass fr. o. m. resp. t o m det kalenderår han / hon fyller nedan angivet antal
år.
Damer D 15-99år
Juniorer J 15 - 2l är
Seniorer S 22 - 34 är
Oldboys O 35 - 99 är
Juniorer och oldboys får, enligt eget besämmande (anses vid anmälan) kivla i seniorklassen.
Om deltagarantalet i någon klass understiger 6 har tär,linssledningen rätt att slå samman klasser.

4. Tävlingens omfattning:
a. Löpning 3 km på angiven bana.
b. Skjutning vid 3 tillfällen (efter 7,2 och 3 km) med 6 skott i'id vage tillftille mot
skidskyttetavla (bilaga 1b i skjuthandboken), skjutavstånd 25 m. skjutplats skjutbanan.

5. Poängräkning:
Skytts resultat utgör summan av löppoäng en1. a. och skjutpoäng enl. b..
a. Löppoäng motsvarar antalet fcir lOpningen anr'ända minuter. jämte som decimaler antalet
överskj utande sekunder.
b. Skjutpoäng enligt nedanstående tabell:

Träff inom rine Skiutpoäns i tävlinsen Skiutpoäng för märket
0 0

-,
1 0

3 2 1

4 -) 2
utanlör ring 4 + 3

Särskiljning:
Om fler skyttar i samma klass erhåller samma poäng är den segrare som har lägst skjutpoäng. Om
särskiljning då ej heller kan ske räknas den som segrare som har lägst antal 4:or därefter lägst
antal3:or osv.

Genomförande:
Start sker gemensamt för alla tävlande.
Skytt skall skjuta på angiven skjutplats (tavelnummer och bannummer).
Vapen och ammunition skall medföras under löpmomentet.
Laddning av vapen och påfyllning av magasin får ENDAST ske på skjutplatsen.
Överträdelse av denna bestämmelse medftir uteslutning ur tävlingen.

Prov för tvågrensmdrket (springskyttemärket) utförs en1. Sv. Pistolskytteförbundets
Skjuthandbok.

6.

7.

8.
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Lindgrens Vandringspris

Priset, en replik av en gammal kanon på lavett, är skankt av Lindgrens vapenhandel år 1981.

Om priset tävlas årligen och årets vinnare förvarar detta från årsmötet till nästkommande årsmöte.
Vinnarens nafiln och årtal graveras på metallplatta. Ombesörjs och bekostas av klubben.

Priset blir ständig egendom när skytt uppnår sammanlagt 5 inteckningar utan krav på att dessa skall
vara i följd.

Vapen: Valfritt vapen som uppfyller kraven i Si. Pistolskytteförbundets Skjuthandbok.
5 provskott får göras mot Pistoltar'la.

Omfattning 3 Serier ä 5 skott mot pistoltavla på 25 m. Tär'lingsregler för banskiutning enl. Sv.
Pi stol skytteförbundets S kj uthandbok.

3 Serier ä 5 skott mot ringad fältskyttefigur, avstånd25-35 m, tid 10 s,
utgångsställning stående .15". Varje serie skall ge maximalt 50 poäng.
T'ävlingsregler för fältsk1'tte enl, Sr'. Pistolskvtteförbundets Skjuthandbok.

3 Serier duellskjutning. Tär'lingsresler för snabbskjutning enl. Sv.
Pistolskytteförbundets Skj uthandbok.

Klassindelning enli gt Fältskytte.
Vinnare blir den som uppnår högsta sammanlagda skjutpoäng.
Vid lika poängsumma mellan de bästa skyttarna, görs omskjutning med en serie bans§utning tills
skyttarna skiljs åt.
Särskiljning mellan ör,riga piatser sker enligt Sv. Pistolskytteförbundets regler för respektive delgren
med början bakifrån.

Handikapp skall ges enligt följande:
Klass 3 -skytt 0
Klass 2 -skytt 6
Klass 1-skytt
övriga

poängs tillägg på slutsumman.
poängs tillägg på slutsumman.

20 poängs tilläg,e på slutsumman.
35 poängs tilIägg på slutsumman.
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Nedermans Vandringspris

Priset en cup på pelare är instiftat av AB Ph. Nederman & Co fu 1987.

Om priset tävlas en gång om året.
Priset tillfaller den medlem i Kullens Pk som vinner ävlingen 5 gånger oavsett om detta sker i följd
eller ej.
På klubbens bekostnad graveras priset varje år med den vinnande skyttens namn samt årtal.
Vinnaren i årets tävling förvarar priset från det årsmöte han I hon erhåller priset till nästkommande
årsmöte.

Tävlingsregler:

4 Serier precisionsskjutning mot pistoltavla

4 Serier duellskjutning

4 Serier om 5 skott mot ringad fältskyttefigur fiapan). 1 visning ä 10 sek. utgångsstzillning: stående
450

I precisionsmomentet och duellmomentet gäller Sv. Sportskytteförbundets regler för sportpistol
I fältskyttemomentet gä11er Sv. Pistolskytteförbundets regler för fältskjutning.

Vapen: Sv. Sportskytteförbundets regler för vapen sportpistol.

I varje moment kan erhållas maximalt 200 poäng.
Vinnare av årets tävling blir den skytt som uppnår högsta sammanlagda poängsumma.

Handikappregler:

Skytt som tillhör klass 0 ti11äggs 60 poäng på slutsumman
Skvtt som tillhör klass i ti11ässs 30 poäng på slutsumman
Skytt som tillhör klass 2 tilläggs 10 poäng på slutsumman
Skytt av kvinnlist kön tiiläggs i0 poäng pä siutsumman
Skytt som äret töre
tiivlingen fyllt 55 år
eller mer

tilläggs 10 poäng på slutsumman

Skj utklass enl. fältskytte i S v. Pi stolskytteförbundets Skjuthandbok.
En skytt kan alltså få mer än ett tillägg t ex en kvinnlig skytt i klass 1 som fyllt 56 år får 50p i
tillägg.

Särskiljningsregler:
Första hand antal poäng i fältskyttemomentet.
Andra hand duellmomentet.
Tredje hand precisionsmomentet.
{ärde hand Sv. Sportskytteförbundets särskiljningsregler i Sportpistol.
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Sparbankens Vandringspris

Priset en tennskål är instiftat 1986 och är ständigt vandrande.

Tävlingen består av 10 serier banskytte enligt Sv. Pistolskytteförbundets S§uthandbok.

Handikappoän g ti l1ämpas:

Klass 2 skytt får tillräkna sig 5 extra poäng

Klass 1 skytt får tillräkna sig 20 extra poäng

Klass 0 skytt får tillräkna sig 30 extra poäng
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Tullens Vandringspris

Priset är instiftat 1989.

Fältskyttetävling med Handikapp.

Förutsättningar : 8 stationer
Figurer med innerring användes. (de allra minsta HJ-målen bör undvikas)

Regler:
Klass 3 skyttar får enbart räkna träff i innerringen.
Ovriga skyttar räknar träff i hela tapeten.

För att erövra priset för alltid erfordras 5 inteckningar oavsett ordningsföljd.
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GurksmälIen

Tävlingen skall hållas en gång årligen och skall arrangeras vart annat år av respektive fcirening, på
tidpunkt som bestiims gemensamt av Pistolklubben och Brunnby Hemvärn. Hårvid tävlas omäels
ett vandringspris och dels individuella priser. Vinnande 5-mannalag erhål1er inteckning i
vandringspriset. Priset erövras for alltid av den förening som erhåller tre inteckningar i följd eller
fyra oavsett ordningsföljd. Nytt vandringspris sätts upp av vinnande förening. Tävlingen anordnades
första gången 1981 av Kullens Pistolskytteklubb.

Tävlingsbestänrmelser:
Tävlingen är ej klassindelld och öppen för alla medlemmar i Kullens Pistolskytteklubb och Brunnby
Hemvärn. Medlemmar i båda föreningama får ställa upp för valfri förening, men endast for en
förening under samma år. Tävlande som stäiler upp för Kullens Pistolskytieklubb får räkna gevär
som främmande vapen och tävlande som ställer upp för Brunnby Hemvärn får räkna pistol åm
främmande vapen.

Genomftirande:
Pistolskyttarna som fävlar fcir Pistolklubben skjuter två femskottsserier med pistol + fem st
provskott före serierna. Hemvärnsmän skjuter två sexskottsserier med pistol + fem st provskott före
serierna. Pistolskyttar och Hemvärnsmän skjuter en tioskottsserie med gevär + fem st provskott fcire
tävlingsserierna. Respektive femmannalag består av de fem bästa skyttarna med högstä
sammanlagda resultat. Gevärsserierna s§uts från tvåhundrametersvallen. Vid skjutning med pistol
och man använder sex skott får man endast tillgodoräkna sig 50 poäng per serie. Vid både s§utning
med pistol och gevär skall skytt som skjuter med främmande vapen noggrant övervakas av erfaren-
skytt så att säkerhetsbestämmelserna efterlevs, samt vid behov bli l1älpt med laddning o dyl.
Skjutningarna genomföres enligt Sv. Pistolskytteförbundets och Frivilliga Skytterörelsens
reglementen.

Tävlingsvapen:
Fem st ger'är mod 38läggs ut på skjutvallen och ingen hemvärnsman får skjuta med eget vapen.
Fem st pistoler läggs ut på skjutborden och ingen pistolskytt får skjuta med eget vapen.

Prisftirdelning:
Individuella priser fördelas enligt följande ordning:
1. Pris till skytt med bästa sammanlagda resultat i respektive förening. Vid fler lika resultat går den

skytt före som har högsta resultat med "främmande vapen". Därefter särskiljes enligt högita antal
10r, 10, 9 osv. för samtliga skjutna tävlingsskott.

2. Pris till skytt med högsta resultat på pistol respektive gevär oavsett föreningstillhctrighet.

3. Pris till bästa skvtt i vardera förening med "främmande vapen". Särskiljning enligt högsta antal
10r, 10. 9 osv. 

r

D^oc\ kan varje skytt endast erövra ett pris. Pris som enligt denna bestiimmelse ej skulle bli erövrat
går vidare till nästa skytt i rangordning.
Resultatlistan sammanställes med ledning av sammanlagda resultat.
Hederspriser anges för respektive skytt.
Eventuella ändringar görs i samråd mellan föreningarna.

Enligt uppdrag
Hans-Eric Andersson Kullens Pk Erik A. Persson Brunnby Hemvärn
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Krut - 9:an

Tävling i svartkrutsskytte instiftat 1989 av Carl-Olof Lundqvist.
Tävlingens utformning är hämtad ur "Om skjutvapen och skjutkonsten" (C. Lemchen 1889). Tillägg
och justeringar i reglerna gjorda av instiftaren.
Standigt vandrande pris är en skeppsljusstake i mässing,

-Tävlingen är en form av insatstiivling. Insatsens storlek är begränsad till maximalt kostnaden
(normalt marknadspris) av en patron "45 colt". Varje tar.lande betalar alltid, med undantag enligt
nedan, ny insats för varje försök.

-Till tävlingen användes en specialtavla av originalmodell (se skiss nedan). samt en styck vanlig
spelkortlek.

-Spelkortens valörer: Ess och hackor upp till och med nian räknas for det värde som anges av antalet
ögon. Tior och målare räknas för noll.

-Tillåtna vapen: Original eller trogen kopia av handeldvapen tillverkade före år
svartkrut och blykula är tillåtna.

-Tävlande äger ej rätt att deltaga med mer än ett vapen.
-Före tävlingens början utses tr'å sk1'ttar att tillsammans med tävlingsledaren utgöra
-Skytteklubben har rätt att i sedvanlig ordning ta ut startavgift fOr varje tävlande.

tolkningsgrupp.

Tävlingens genomftirande :

- Skjutavständ25m. Tävlingen skjuts med upp till tio skyttar per tavla. Laddstation anordnas
separat.

- Tävlande drar ett kort samt skjuter ett skott på ett sådant sätt att de båda talen tillsammans blir talet
"NIO". Lyckas detta är skytten klar för nästa omgång.

- Varje omgång är slut när ingen sk1,'tt "kan eller vill" fortsätta.
- Lyckas ingen tävlande få "NIO" i pågående omgång skjuts denna om. men då från ett fem meter

kortare skjuthåll (20m - 15m - 10m. OBS räkras ej in i de nio försöken enligt nedan). Ny omgång
startar alltid från 25m.

- Vid träff i fel sifferfält eller utanför svart fält är den tär,1ande ute ur täviingen, såvida han / hon inte
väljer att mot ny insats prova lyckan igen. dock mar nio gånger totalt under hela tävlingen. Vid
triiff i det svarta fältet får skytten en friomgång (= ingen insats, räknas dock in bland de nio enligt
ovan).

- Tävlingen fortsätter med nya omgångar tills endast en skytt kvarstår som har klarat "NIAN".
Vinnaren har då förutom vandringspriset även vunnit hela den totala insatspotten. Vandringspriset
kan endast erövras av KPK-skytt. Eventuell särskiljning sker genom omskjutning (lika tävlingen
förutom att ingen insats erläggs).

Träflbildstolkning:
- Tolkning får ej ske med mekaniska hjälpmedel utan endast optiskt.
- För att räknas som träff skall (med undantag enligt nedan) minst femtio procent av kulhålet vara

inne i fältet.
- Ligger trziffen så till att två sifferfält tangeras räknas träffen till det sifferfält där största träffbilden

finns, går det ej att szirskilja räknas träffen till svart fält.
- Kantbildsmarkering tillämpas i ytterkant av det svarta fältet.

Tavlans storlek:
- Sifferfalten är 95 mm i diameter och det svarta fältets minsta mått är 5 mm (mellan sifferfälten).

Helsingborg i november 1989 / Carl-Olof Lundqvist

1900. Endast
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Obligationstävlingen

Tävlingen skjutes en gång årligen. Vinnaren disponerar obligationen från nästkommande årsmöte
varvid priset utdelas. Segraren i tävlingen får fritt disponera eventuella vinster till nästkommande
årsmöte. Obligationen skall vara ett ständigt vandringspris.

Före tävlingen får en provskottsserie om 5 skott skjutas mot precisionstavlan enligt
bestämmelserna i skjuthandboken.
Tävlingen omfattar 40-44 skott med poängräkning och genomföres enligt följande:

1. 2 st serier om 5 skott mot precisionstavla enligt bestämmelserna i skjuthandboken.

2. 2 st serier om 5 skott mot ett fast C35 på ett avstånd av 25m och en tid av 12 sek / serie.
Stående utan stödhand. Den som vid första eller andra eller båda precisionsserierna i moment 1

ej uppnått 43 poäng eller däröver får i motsvarande serie i detta moment skjuta 6 skott.

3. 2 st serier om 5 skott mot duellfigur enligt besämmelserna i skjuthandboken.

4. 2 st serier om 5 skott mot stillastående duellfigur på en tid av 12 sek / serie. Stående utan
stödhand. Den som vid första eller andra eller båda duellserierna i moment 3 ej uppnått 46
poäng eller däröver får i motsvarande serie i detta moment skjuta 6 skott. Skyttarna får i detta
moment endast ti11-eodoräkna sig halva poängsumman per serie. ( Obs även halva poäng).

Vid moment 2 och 4 berättigar fel på vapen eller ammunition ej till omskjutning.

Segrare är den som uppnätt högsta sammanlagda poängsumma. Uppnår 2 eller flera skyttar samma
högsta poängsumma skjuter dessa skyttar om moment t och 2. Om 2 eller flera skyttar ånyo
uppnår samma högsta poängsumma skjuter dessa åter om moment 1 och 2 och detta upprepas tills
en segrare kan utses. I ör'riga fall särskiljes enligt följande: Högsta poäng i moment 4. högsta
poäng i moment 3, högsta poäng i moment 2, högsta poäng i moment 1, flest antal 10:or, 9:or osv.
i moment 3, flest antal inner-10 or, 10:or, 9:or osv. i moment 1.
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Påskf?iltskjutning

Vandringspris: Det gyllene Ägget 1990

Om priset som skänkts av Tuilen tävlas på påskfältskjutningen.

Inteckning i priset erövras av den skytten som uppnått högsta resultatet. Eventuell särskiljning sker
enl. S v. Pistol skytteförbundets Skj uthandbok.
Priset skall vara ständigt vandrande.

Klubbmästerskap ban

Mässingsljusstake. Uppsatt år 1980 av Unique. Utdeias till vinnare i KM ban.

Klubbmästerskap ban klass L

Tennvas. Ett vandringspris uppsatt av Kullens PK styrelse 19[38
Priset erövras vid klubbmästerskapet i banskjutning av bästa klass 1-skytt.
För att priset skall utgå måste minst 3 klass 1-skyttar ställa upp.
Priset är ständigt vandrande.

Klubbmästerskap f?ilt herr

Tennfat. Ett vandringspris uppsatt år 1980 av Svenska Domino. Delas ut till vinnaren i KM fält.

Klubbmästerskap fiilt dam

Vandringspris. Priset består av två tennljusstakar med motiv runt foten.
Priset är skänkt av Kullens Pistolskytteklubb 1987.
Priset erövras vid klubbmästerskapet i fältskjutning. För att utgå måste erforderligt antal damer
ställa upp för att mästerskap skall räknas (3 st).
För att bli ständig egendom fordras tre (3) inteckningar i priset oavsett ordningsfOljd.

Klubbmästerskap ftilt klass 1

Tennkrus. Ett vandringspris uppsatt av Kullens PK styrelse 1988
Priset erövras vid klubbmästerskapet i fältskjutning av bästa klass 1-skytt.
För att priset skall utgå måste minst 3 klass 1-skyttar ställa upp.
Priset är ständigt vandrande.

Klubbmästerskap sportpistol

2 malmljusstakar på traplatta Torganders vandringspris uppsatt 1983. Utdelas till bästa skytt i KM i
sportpistol
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Klubbmästerskap sportpistol klass 1

Tennskål- Ett vandring,spris uppsatt av Kullens pK ssrelse lggg
Priset erövras vid kluEbmästerskapet i sportpistol ,v'bärt klass l-skytt.
fö.r atlgiset skall utgå måste minit 3 klass i-skyttar ställa upp.
Priset iir stiindigt vandrande.

Klubbmästerskap standardpistol

Tennkanna. ett vandringspris uppsatt 1982. Utdelas till bästa skytt i KM i standardpistol.

Klubbmästerskap i grovban A
Vikingaskepp. Vandringspris uppsatt 1989. Utdelas till bästa skytt i KM grovban A.

Klubbmästerskap i grovban B

Tennstop. vandringspris uppsart 1996. Utdelas till bästa skyrt i KM grovban B.

Klubbmästerskap i luftpistol

Vandringspriset bestaende av tennpluntor.utdelas till segraren i klubbmästerskapet i luftpistol
Priset består av två stVc\gr pluntoi, en större och en mifidre. Den stone U*il.tiur ',Sk"pparÅ,
plunta" och den mindre 'Trådgårdsmästarens plunta,'.
Priset utdelas sålunda:

fill segraren i herrklassen utdelas den ena och till segraren i damklassen den andra.
Fördelningen.ar''.prisen sker så att den klass, dam- eliår herr- som i masterskap"t."pr"r"nteras av
flest^skyttar skail den som segrar erhålla inteckning i den större pluntan. r
På så sätt kan p-riserna vandra mellan dam- respektlve herrklass.'
l9r att bli ständig egendom skall tre (3) seglar'ha erhållits i följd eller fem (5) oavseu ordningsföljd.
För att erhålla priset som ständig egendom-skall segrama vara intecknade i samma pris. e - - -J -'

Mörkerf?iltskj utningen

Vandringspris att utdelas efter vinst i mörkerfalts§.utningen. Priset är ett bilhorn i mässing och äruppsatt l97o av sven-olof Nilsson. priset är stzindigt vaidrande.

Aktivitetspris

Ett vandringspri! bestående av TENNSTÅNKA.har uppsarts av Jan Wahlström och Bengt
Pettersson att utdelas till den medlem inom klubb", rå* under areifrar-JJäIii i flest anral
klubbtavlingar.
Priset är graverat med inskriptionen:

KULLENS PK
WoP:s
AKTIVITETSPRIS
VANDRINGSPRIS
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Kurt Nilssons Vandringspris

Instiftat av Sven-Erik och Goe Nilsson 2006
Priset består av en skulptur av Yngve Blixt

Om priset tiivlas arligen och årets vinnare ftirvarar detta från årsmötet till nästkommande årsmöte.
Vinnarens namn och årtal graveras på metallplatta. Ombesörjes och bekostas av klubben.
Priset tir ständigt vandrande.

Tävlings regler tir:

Valfriu vapen som uppffller kraven i Sv. Pistols§ttelorbundets skjuthandbok.

5 Provskott fär göras mot pistoltavla.

SSerier precisionsskjutning enl. Sv. Pistolsk).neforbundets bestiimmelser.
'-,\ §ai\h

4 Serier a' 6 skott mot 10st 5 ringade ftilts§aretar'lor. avstånd 10-30 m. Utgånsställning 45 grader.
Utformningen av tävlingen iir valfri. 2 Serier skall skjutas med en hand och 2 Serier skall skjutas
med två hiinder. Tiden till tvåhandsskjutningen iir 11s. Och till enhandsskjutningen 13s. Vilka
stationer som skjuts med vad lottas innan skjutningen av den äldsta deltagaren.

Vinnare blir den som uppnår högsta sammanlagda skjutpoäng.
Vid lika poiingsumma mellan de bästa sklttarna, görs en såirs§utning på självmarkerande pistoltavla
tills skyttama skiljs åt.


