
Inbjudan Pistol SM 2019 
På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder  
Gävleborgs, Uppsala samt Södermanlands läns  
Pistolskyttekretsar till tävling om  
 

Svenskt Mästerskap med pistol och revolver   
 
Militär snabbmatch i Eskilstuna 2-3 juli 2019 samt Precisions- 
och Fältskjutning i Gävle 4-7 juli 2019. 



Tävlingarna genomförs enligt följande: 

SM-grenar individuellt och lag 
 Militär snabbmatch vapengrupp A, B, R, C öppen, dam, junior, veteran yngre och veteran

äldre.
 Fältskjutning, vapengrupp A, B, R, C öppen, dam, junior, veteran yngre och veteran äldre.
 Precisionsskjutning, vapengrupp A, B, C öppen, dam, junior, veteran yngre och veteran

äldre.
 Lagtävlingar, 3-mannalag för A, B, C öppen, Militär snabbmatch, Precision och Fält samt

R i Fält och Militär snabbmatch.

2-mannalag för dam, junior, veteran yngre och veteran äldre.

 Anmälningsavgifter 

Individuellt junior 150 kr/start 

Militär snabbmatch och precision 250 kr/start 
Anmälningsavgift vid  
efteranmälan 300kr/start 

Fältskjutning 
300 kr/start Anmälningsavgift vid  

efteranmälan 350kr/start 

Lag 
250 kr/start Anmälningsavgift vid  

efteranmälan 300kr/start 

Militär snabbmatch

Tisdag 2 juli B, R, C dam, junior och 

veteran 

Onsdag 3 juli Öppen C och A 

Fältskjutning Precision

Torsdag 4 juli A C dam, junior och veteran 

Fredag 5 juli B, C dam och junior C öppen 

Lördag 6 juli C öppen B 

Söndag 7 juli R och Veteran A 

Anmälan 
Anmälan öppnar 22 april 2019 och stänger 9 juni 2019. Anmälan görs via länk på hemsidan 
www.pistolsm2019.org. Avgift betalas föreningsvis till Gävleborgs pistolskyttekrets, bg 312-5978, 
och ska vara oss tillhanda senast 11 juni 2019. Inbetald avgift återbetalas ej. 

Efteranmälan  
Sker på tävlingsorten mot förhöjd avgift i mån av plats.  
Efteranmälan öppnar den 1/7 kl. 15.00 i sekretariatet i Eskilstuna för milsnabb. 
Efteranmälan öppnar den 3/7 kl. 15.00 i sekretariatet i Gävle för precision och fält. 

Program 



Kvalificering 
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 för  
kontroll att de är kvalificerade samt för inbetalning av avgifter. 

  

Vapenkontroll 
Öppnar i Eskilstuna måndag 1 juli kl 16.00 till 21.00 och övriga dagar en timme före första start. 
Öppnar i Gävle onsdag 3 juli kl 16.00 till 21.00 och övriga dagar en timme före första start. 

  

Tävlingsbestämmelser 
Enligt Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok. Fältskjutningen genomförs som traditionell 
fältskjutning i samtliga vapengrupper utom veteraner där den genomförs som  
Poängfältskjutning. Samtliga fältskjutningar kommer att vara lagda med fältfigurer från 
GESAB. Militär snabbmatch och precisionsskjutning sker i skjuthall. 

  
Startlistor, resultat och priser 
Startlistor och resultat kommer att publiceras på www.pistolsm2019.org. Prisutdelning sker  
dagligen på respektive tävlingscenter efter avslutad tävling. Tid för prisutdelning anslås på  

tävlingsdagen samt publiceras på www.pistolsm2019.org. 
 

Parkering  
Parkering i Gävle på Älgsjön kommer att vara kraftigt begränsad; vi rekommenderar samåkning i 
mesta möjliga mån. Vi kommer att ta ut en p-avgift på parkeringen för att minska belastningen. 
All inkomst från parkeringsavgifterna går till de ungdomslag som hanterar parkeringen. 
 

Information 
För information om t.ex. parkering och logi, se https://www.pistolsm2019.org/ 
eller kontakta oss på info@pistolsm2019.org. 
 
Lunch (husmanskost) - ett samarbete med Husmansgluggen gör att det kommer att finnas lunch 
till försäljning på tävlingsområdet i Gävle. Intresseanmälan för lunch kan lämnas i samband med 
anmälan där du också kommer att kunna beställa SM merchandise. 

  

Organisationskommittén

 
 

 Vapenförvaring finns vid tävlingscentrum i Gävle. 

  
VÄLKOMNA 
Till Eskilstuna och Gävle 

Ordförande: Patrik Manlig 073-291 33 70 ordforande@xkretsen.se 

Vice ordförande: Tor Kangas 070-620 87 04 viceordforande@xkretsen.se 

Kassör: Åsa Juhlén  kassor@xkretsen.se 

Kontakt Eskilstuna: Roger Björkman  roger.bjorkman@telia.com 


