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Falu Sport- och Pistolskytteklubb inbjuder till 
Dalakretsens kretsmästerskap 

i fältskytte 2020-09-19 
  
 
 
Introduktion 
Med anledning av det rådande pandemiläget i Sverige kommer årets kretsmästerskap att bli ett 
specialarrangemang. Vi ber om er förståelse för att vi inte kommer att kunna ge alla svar i 
denna inbjudan. Exakt hur tävlingen kommer att genomföras är i hög grad beroende på antalet 
anmälningar som kommer in. Vår målsättning är att tävlingen skall genomföras, oberoende 
(nästan) av hur få starter som anmäls.  
 
Det som kan sägas är att: 
 

1. Har du symptom skall du stanna hemma 
2. Endast skyttar tillhörande Dalarnas Pistolskyttekrets kan delta. 
3. I enlighet med SHB 3.6.2.2 4:e stycket kan antalet deltagande skyttar komma att 

begränsas med anledning av FHM: s regel om 50 deltagare. 
4. Obligatorisk föranmälan – ingen anmälan på plats är tillåten! (se punkt 11). 
5. Förskottsbetalning 
6. Ingen cafeteria 
7. Inga toalettmöjligheter 
8. Minimalt antal funktionärer 
9. Förenklade banor 
10. Vapengrupperna skjuts i ordningen: B, C, A+R. Varje vapengrupp skall vara helt 

avslutad innan nästa kan påbörjas. 
11. Inpasseringskontroll mot startlista. Endast tävlande skyttar släpps in. Insläpp max 30 

minuter före första start. 
12. Ingen obligatorisk invägning. Stickprovskontroller kommer istället att genomföras. 
13. 3-mannapatruller 
14. Vi siktar på att genomföra eventuella särskjutningar direkt efter varje vapengrupp.   

 
OBS!  
Fler saker kan tillkomma (eller dras bort) beroende på antalet anmälningar, ändrade regler 
från FHM och/eller SPSF. Dessa kommer i så fall att meddelas i samband med starttiderna. 
 
 
 
Tävlingsplats: Falu Sport- & PSKs hemmabana belägen mellan Borlänge och Falun.  

Från Borlänge: sväng av RV50/E16 vid Trafikplats Tallen, sväng vänster, 
följ skyltning ”Jaktskyttebana”.  
Från Falun: sväng av RV50/E16 vid Trafikplats Tallen, sväng höger vid 
stopptecken, följ skyltning ”Jaktskyttebana”. GPS: N60° 34.283', E15° 35.695' 
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Tävlingsledare: Mats Dahlstedt. Tävlingsjury anslås på tävlingsdagen. 
 
Anmälan: Föranmälan via mejl till mats.dahlstedt@falusport.se Max fyra starter.  

Ange: Namn, förening, mobilnummer, mejladress, vilka klasser du vill 
starta i samt om du ska delta i ett föreningslag.  
Anmälan oss tillhanda senast 200911 kl. 23.59 (då även betalning ska vara 
mottagen). OBS! Inga anmälningar efter detta klockslag kan göras!  
Startlista publiceras senast 200913 23.59. 

 
Tävlingen: Omfattar 8 stationer. 48 skott + eventuell om- och/eller särskjutning. 
 Separata B- & C-patruller. Blandade A- & R-patruller. Första patrullerna 

går ut i vapengrupp B och startar 09.00. Följs sedan av vapengrupp C och 
därefter av vapengrupperna A&R. 

 
Klassindelning: Vapengrupp A, B, C och R avgörs i de öppna klasserna. Utöver dessa 

klasser kan behöriga deltagare anmäla sig till klasserna: Dam, Jun, VetY 
eller VetÄ (samtliga i vapengruppen C). Lagtävling med föranmälda del 
tagare enligt SHB. Ingen sammanslagning av klasser kommer att ske. För 
klasser med mindre än 5 deltagare gäller SHB C.3.4.1 om medalj-
reducering. 

 
Startavgifter: 1 start: 75 kr. 2 starter: 150 kr. 3 starter: 200 kr. 4 starter 250 kr. Lag: 75 kr. 

En Swishbetalning per skytt till 0705-801080 senast 200911. Obs! Använd 
ej klubbens olika konton då klubbens kassör ej är tillgänglig. Glöm ej ange 
namnet på den startande.  

 
Priser:  Inga priser utöver kretsmedaljer. Resultatlistan kommer att publiceras på 

arrangörens, kretsens samt förbundets respektive hemsidor. 
  
Vapen: Endast vapen godkända av Svenska Pistolskytteförbundet får användas. 
 
Vapenkontroll: Möjlighet för kontrollvägning/mätning finns på plats i anslutning till 

sekretariatet. Ingen vapenkontroll vid anmälan istället genomförs 
stickprovskontroller. 

 
Frågor/anmälan:  mats.dahlstedt@falusport.se 
 

Servering: Nej. Vi hänvisar till närbelägna CityGross som har en entrébutik med WC, 
fika, fikabröd, smörgåsar och korv. 

 
 

Med reservation för ändringar 
 

VÄLKOMNA! 


