
 Jössedubbeln         

Arvika PK inbjuder till banfältskjutning i både dagsljus och mörker lördag 12 november. 

Plats 
 Arvika Pistolskytteklubbs skjutbana vid Paradiset, Högvalta. Banan är belägen ca 3 km från Arvikas centrum efter 
riksväg 61 mot Norge, avfartsväg till höger märkt  "JÖSSEDUBBELN" Lat N 59° 41' 45” Lon E 12° 35' 54” 
 

Tävlingen går till på följande sätt.  
Skyttarna delas in i patruller med 3 eller 4 skyttar som själva sköter markering och klistring av figurer. Samtliga 
stationer har enbart fasta mål, samma skjuttid på alla stationer men olika skjutställningar. Det kommer att finnas 1 
skjutledare och 1 funktionär/2 stationer som övervakar att 45 graders utgångsställning följs, dom kommer också att 
vara behjälpliga vid tolkning mm. 
 

I vardera tävlingen får man göra max 2 starter  i vapengrupperna C och A eller R i klasserna 1, 2 och 3. I 
vapengrupp C för Junior,Veteran Y, Ä och Dam 1, 2 och 3. Tävlingen omfattar 3 tävlingar, vanlig fältskytte i 
dagsljus, mörkerfält och en sammanlagd av de båda. Standardmedaljer delas enbart ut i dag och 
mörkertävlingarna..Lagtävling för förutanmälda tremannalag i vapengrupp C i den sammanlagda tävlingen 
 

Tävlingarna skjuts som poängfältskjutning.  
 

Anmälan 
Föranmälan på e-mail till ejohankarlsson@gmail.com  senast 8 november. Märk anmälan med ”JD-22”. Maxantal 
av antal deltagare så först till kvarn gäller. Eventuella anmälningar efter att maxantal har uppnåtts sätts upp på 
reservlista och kontaktas vid återbud. Laganmälan kan göras på tävlingsdagen 
 

Startavgifter  
Individuellt  120:-/start 
Junior   60:-/start 
Laganmälan      60:- 
Alla avgifter betalas på tävlingsdagen 
Möjlighet finns att betala via Swish på nr 123 097 4840 
 
 

Tider 
Starttider kommer att finnas på www.arvikapk.se senast 10 november, preliminärt startar tävlingen 10.00 men det 
kan ändras beroende på startantal. Mörkerfälten beräknas starta ca 17.00 eller så snart det är mörkt nog. 
 

Priser 
Priser till minst ¼ av deltagarna. Förstapris utdelas i varje klass med 3 – 6 deltagare, andrapris vid 7 - 12 och 
tredjepris vid 13 - 18 deltagare osv. Övriga priser utlottas på samtliga startande. Prisutdelning för dagfälten sker 
under väntan på mörkret då de tävlande bjuds på förtäring i form av varm soppa. Samtliga priser är i form av 
ammunition som förmedlas av Firma Kenneth Persson. I den sammanlagda tävlingen tävlas även om vandringspris 
till bästa skytt. 
 

Vapen          
Samtliga av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen får användas. Vapenkontroll skall vara gjord i god tid 
före start. 
 

Servering 
I traditionell ”Arvikastil” hamburgare, korv, mos, smörgåsar, kaffe, dricka, frukt och godis.  
 
 

Upplysningar Johan Karlsson 076-1272295 
    Välkomna 

                                               
 


