
Karlstads Pistol- och Sportskytteklubb 
inbjuder till 

 

KARLSTADSKOMBEN 
en skyttedag med möjligheter 

  

Tid Lördagen den 30:e juni 2012 

Plats KPSK's bana på Sörmon väster om Karlstad. (se www.kpsk.se) 

Omfattning - Nationell Precisionsskjutning. 7 serier samt provserie enligt SPSF SHB  
- JRA Cup – Stegfinal kvalificering via den Nat.Prec. tävlingen 
- PPC Cupmatch skjuts parallellt (se separat inbjudan) 

Klassindelning Klasser 1-3 i vapengrupperna A, B och C.  
Dam, Junior, Veteran Yngre, Veteran Äldre i vapengrupp C 

Anmälan Tävlingsdagen kl 08:00 – 12:00. Skytt får deltaga i tre vapengrupper.  
Skytt som deltager med 3 vapen anmälan senast 08:30 
Skytt som deltager med 2 vapen anmälan senast 10:30 
 

Startavgift 100 kronor per start. 

Tävlingsledare   Tommy Bengtsson, Tävlingsexpedition 054-53 53 88. (sekreterare@kpsk.se) 

Jury  Utses och anslås tävlingsdagen. 

Priser   
- Hederspriser utgår ej. 
- Penningpriser utgår till 1:a, 2:a och 3:e placerade i klasser med fler än 5 deltagare.  
- Minst 3 deltagare i klassen krävs för att 1:a pris ska utdelas 
- Minst 4 deltagare för 1:a och 2:a pris ska utdelas i klassen.  
- Prisutdelning sker snarast efter tävlingens slut och ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 

Vi lottar ut en iPad 3 (värde ~4400 Kr) sker bland samtliga startandes startkort. 

  
Vinsten skall avhämtas av vinnaren personligen, i annat fall sker en ny dragning tills så kan ske. 

Övrigt   Servering i traditionell stil. Resultatet publiceras på www.krets.se samt www.kpsk.se. 

Frågor  Via e-post till: info@kpsk.se 

Vägbeskrivning Från E18, ca 12 km väster om Karlstad, avfart norrut, ”Sörmons grustag”. därefter skyltat 
med blå/gula skyltar med ”KPSK” fram till banan. 

 
Vi hälsar alla skyttar varmt välkomna! 
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Deltagare:  
De 8 bästa skyttarna - oavsett vapengrupp och klass – som deltagit i den Nationella precisionstävlingen. Skytten skjuter med  
det vapen man kvalificerat sig med. Skulle någon kvalificera sig med flera vapen, får man välja vilket vapen man vill skjuta med, 
startlistan fylls på med skyttar så att totalt 8 finalister deltar. 
 
Tävling:  

- 1 serie om 5 skott i varje omgång, provserie före omgång 1.  
- Högsta resultat i varje match går vidare till nästa omgång.  
- Vid lika resultat sker särskjutning.  

 
- Omgång 1 skjuts enligt 1:a – 8:a ,  2:a – 7:a, 3:a – 6:a , 4:a – 5:a  
- Omgång 2 möts resp. segrare i match 1 och match 3 samt i match 2 och 4 .  
- Omgång 3 final mellan segrarna i matcherna  

 
Resultat:  

Resultatredovisning av matcherna kommer att ske löpande. 
 

Pris:  
 

Segraren i JRA Cup vinner en iPad 3 från Apple med 16 Gb internminne till ett värde ~4400 SEK 

 
 

JRA Data-Center AB är ett IT-företag som verkat i branschen sedan 1992. Företaget är totalleverantör av PC- och nätverkssystem.  
 
Varje lösning, från enskild PC till kompletta system, skräddarsys efter respektive kunds behov. Vi har fått förtroende av kunder i hela världen till att 
leverera kompletta system samt tjänster. Företaget befinner sig just nu i en expansiv fas där såväl omsättning som antal kunder stadigt ökar. Sedan flera år 
tillbaka samarbetar vi med några av världens ledande aktörer på marknaden 
 
Besök oss på: http://www.jra.se 


