
Forsa Pistolklubb inbjuder till 
KRETSMÄSTERSKAP I  

 PRECISION FÖR A-, B- OCH C-VAPEN 
 

 

          Lördag 21 och söndag 22 augusti 2021 
 

Tävlingsplats: Forsa Pk:s skytteanläggning, beläget på Vikstaberget, Forsa.  
GPS: N 61°44.540´ E 16°57.339´ 
Kontaktman: Göte Nilsson 070-525 47 94, eller: sgoten@outlook.com 
  

Lördag 21 augusti C-vapen  
Första skjutlag 10,00. 18 platser = varannan bana.  
Andra skjutlag 12.00, om behov finns.  
 

Söndag 22 augusti B-vapen  
Första skjutlag 10.00. 18 platser = varannan bana.  
Andra skjutlag (*)12.00, om behov finns.  
 

Söndag 22 augusti A-vapen (beroende på hur många B-skyttar det kommer)  
Första skjutlag 12.00 (*14.00). 18 platser = varannan bana.  
Andra skjutlag endast om behov finns.  
 

Omfattning: 7 tävlingsserier + final,  
Klassindelning: Öppen A, B och C, Dam C, Junior C, Veteran C.  
Sammanslagning kommer att ske vid få deltagare.  
Lagtävling för 3-mannalag i A, B och C.  
Lagtävling för 2-mannalag i Dam C, Junior C och Veteran C.  
 

Anmälan: På plats senast 15 min. före start. Pistolskyttekort eller intyg uppvisas. 
                   Skytt som inte vill ha sitt namn publicerat på internet ska meddela detta vid anmälan. 
 
Startavgifter: Individuellt 100:- per start. Juniorer 60:-. Swish accepteras.  
Lagtävling ingen avgift.  
 

Priser: Penningpriser till den bästa fjärdedelen i varje klass.  
Priserna skickas till din klubb - meddela klubbens bank-/postgironummer.  
Kretsens medaljer utdelas på årsmötet.  
 

Servering: Ingen servering - eget fika gäller. Grillplats finns.  
 

Forsa Pk hälsar kretsens pistolskyttar välkomna          
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