
Inbjudan Pistol SM 2022 ! 

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder 

Jämtlands läns Pistolskyttekrets till tävling om 

Svenskt Mästerskap i Militär snabbmatch och Precision 

i Östersund 10-14 Augusti 2022 

Tävlingarna som genomförs är följande: 
SM-grenar individuellt och lag 

• Militär snabbmatch

vapengrupp A, B, R, C öppen, dam, junior, veteraner yngre och veteraner äldre. 

• Precisionsskjutning

vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteraner yngre och veteraner äldre. 

• Lagtävlingar

3-mannalag för A, B, C öppen, Militär snabbmatch, Precision och Militär

snabbmatch. 2-mannalag för dam, junior, veteraner yngre och veteraner äldre.

Anmälningsavgifter: 

Militär snabbmatch och precision 250 kr/start. Juniorer 150 kr/start 

Anmälningsavgift vid efteranmälan 350kr/start 

Lagavgifter 250 kr/lag 

Anmälningsavgift vid efteranmälan 350kr/lag 

Anmälan via länk på hemsidan: 

www.pistolsm2021precision.se 
Med start 1:a maj, se info där hur anmälan ska göras, anmälan avslutas 30 juni. 

Tanken är att vi börjar SM:et med: 

Onsdag den 10:e med Precision A och Militärsnabb Jun, Dam och Vet 

Torsdag den 11:e Precision C öppen 

Fredag den 12:e Militär snabb C öppen och Militärsnabb B 

Lördag den 13:e Precision Jun, Dam, Vet Y, Vet Ä och Precision B 

Söndag den 14:e avslutar vi med Militärsnabb R och Militär snabb A 

Med tanken menar vi att programmet kan komma att krympas om det blir få deltagare i en 

eller flera grenar 

Anmälan till SM öppnar 1:a Maj 2022och stänger 30:e juni 2022. 

Anmälan görs via info på hemsidan www.pistolsm2021precision.se 
Anmälan och betalning görs samtidigt, dock senast 30 juni 2022. 

http://www.pistolsm2021precision.se/
http://www.pistolsm2021precision.se/


 

Men titta även på hemsidan efter annan info i dessa 

Covid 19 tider om eventuella förändringar. 
 

 

Inbetald avgift återbetalas ej. 

Efteranmälan sker mot förhöjd avgift i mån av plats och 

Efteranmälan öppnar den 21/7, se info då på hemsidan. 

Protestavgift kommer att tillämpas. 

 
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvalificerade och innehar SPSF:s 

pistolskyttekort. Mail med anmälda skyttar kommer att gå ut till respektive förenings 

officiella mailadress med starttider och läggas ut på SM hemsidan 

 
Tävlingsbestämmelser Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. 

Vapenkontroll Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. 

Startlistor, resultat och priser Startlistor och resultat kommer att publiceras på SM:ets 

hemsida 

 
Prisutdelning sker dagligen efter avslutad tävling. 

Tid för prisutdelning anslås på tävlingsdagen. 

 
Parkering vid skjutbanan kommer att vara begränsad; vi rekommenderar samåkning i mesta 

möjligaste mån. Parkeringen kommer iår att ligga sydost om skjutbanorna, inte nordväst, 

och med kortare gångavstånd. Några VIP parkeringar kommer att ordnas, till en högre avgift. 

Mer info om det kommer på hemsidan. 

 
Nytt detta år är att A4 skytteförening har sin bana besiktad och vi kommer att skjuta SM:et 

på 2 banor, ett stenkast ifrån varandra, så i år har vi tillgång till 100 banor. 

 
Fika o Mat kommer att serveras från A4 paviljong, andra sidan vägen för er som var med 

2017. Sekretariat inne i Östersunds PK:s lokal (där fiket var 2017) 

I övrigt kommer det att se ut som 2017 med tält fast med lite bättre väder. 

 
Tävlingsledare: Marcus Claeson 

Sekretariat: Jonas Wallin 

Maila till info@pistolsm2021precision.se 
 

 

VARMT VÄLKOMNA TILL SM 2022 i Östersund ! 

mailto:info@pistolsm2021precision.se

