
Välkommen
till

Svenskt mästerskap
i nationellt pistolskytte

i Sunne den 2-5 juli 2015



På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet
bjuder Värmlands pistolskyttekrets

tillsammans med pistolskyttekretsarna i
Västgöta-Dal och Örebro in landets skyttar till 
Sunne  för att göra upp om 2015 års Svenska 

Mästerskapen i fältskytte och precisionsskjutning

Fältskjutningen

kommer att genomföras på en 
tillfälligt anlagd bana i terräng-
en bakom Selma Spa+ i Sunne. 
Detta är inom gångavstånd från 
centrum i Sunne.

Terrängen är omväxlande och 
följer i stort de träningsspår som 
finns.

Precisionskjutningen

kommer att genomföras vid 
Fryksdalens PK hemmabana vid 
Skyttecentrum i Bergskog ca 5 km 
öster om Sunne centrum.

Tävlingarna kommer att genom-
föras i skjuthallar.



Sunne kan erbjuda en mängd olika alternativ 
till boende beroende på tycke, smak och plån-
bok. Under SM kan flera hotell erbjuda pris-
värda alternativ tävlingsdagarna. Sammanlagt 

drygt 1 000 bäddar finns inom 20 km radie.

För information om boende mm kontakta
Sunne kommuns turistbyrå

Telefon: 0565-167 70
E-post: turist@sunne.se

Hemsida: www.sunne.se/sv/turism-och-upplevelser/

I Sunne centrum finns flera
alternativ till shopping, eller bara 

att vandra kring. 

Trakten är också känt för 
sina framgångrika förfat-
tare som Selma Lagerlöf 
och Göran Tunström. 
Varför inte pasa på att 
besöka Mårbacka?

Utanför Sunne finns även Rottneros som förutom golf 
kan erbjuda både blomsterprakt och kultur, exempelvis 
någon känd artist eller skådespel i teaterladan.

I närheten av tävlingscen-
trum finns även Kolsnäs med 
både dans och vattenpark



Information om tävlingen 
finns på:

www.krets.se/sm2015.html
Facebook: PistolSM 2015
E-post: sm2015@krets.se

Frågor kan också ställas till
Tävlingsledare:
Lars Jonsson
Telefon: 070-546 79 77
E-post: ordforande@krets.se

Bitr tävlingsledare:
Claes-Håkan Carlsson
Telefon: 070-565 90 22
E-post: mail@krets.se

Hitta hit:
Tävlingscenter kommer att 
lokaliseras vid Akkastadion vid 
den södra infarten till Sunne.

Fältskjutningen kommer att 
genomföras i terrängen vid
Vintertorp bakom Selma Spa+
i Sunne.

Precisionskjutningen kommer 
att genomföras på Skyttecen-
trum i Bergskog 5 km öster om 
Sunne

Tryck: Ramströms Tryckeri Sunne, 2014


