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Inbjudan till Sportskytte – SM i pistol 2018 

SDF Skåne, pistolsektionen har härmed äran att inbjuda till Svenska 

Mästerskapen samt Svenska Veteranmästerskapen Kristianstad 1 – 8 juli 2018 

Tävlingarna äger rum på Kristianstad pistolklubb, Wendesbanan samt i idrottshallen på 

Wendesområdet i Kristianstad, Norra Åsum 

Tävlingarnas upplägg: Vi har för avsikt att alla tävlingsdagar avslutas med finaler före kl 

18:00 på kvällarna, så att skyttar såväl som funktionärer ska kunna njuta av trevlig samvaro 

även utanför tävlingsområdet. 

Tävlingarna inleds med tävlingar i pistol 10m på måndagen och avslutas med tävlingar i 

standardpistol 25m på söndagen 

Anmälan senast den 2 juni 2018 

Anmälan till de olika tävlingsgrenarna sker via Skyttesportsförbundets tävlingskalender senast 

den 2.a juni. 

SM-grenar individuellt och lag 

I enlighet med Svenska Skyttesportförbundets tävlings-PM pistol 

Program: (preliminärt, beroende på antal anmälda starter i de olika disciplinerna) 

Dag:      Herr          Dam         Junior     Veteran 

Sön 1/7  Snabbluft       Snabbluft  

Mån 2/7  Fripistol +final      Luftpistol      Snabbpistol 

Tis 3/7  Luftpistol +final      Fripistol    Fripistol 

Ons 4/7  Snabbpistol 1      Snabbpist 1   Luftpistol 

Tors 5/7      Snabb 2 + final    Luftpistol      Snabb 2+fin    

Fre 6/7  Sportpistol        Sportpistol     Sportpistol   Sportpistol 

Lör 7/7  Grovpistol        (Grovpistol)    Grovpistol   Grovpistol 

Sön 8/7  Standard          Standard        Standard     Standard 

Anmälningsavgifter 

Individuellt Herr/Dam;    250:-  

Individuellt Veteran;        150:-  

Lag (Herr, Dam);             200:-  

Individuellt Junior;          150:-  

Lag (Vet, Junior);            150:-  
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Anmälningsavgifter ska vara arrangören tillhanda senast 3 juni 2018. Sen inkommen 

anmälningsavgift kommer att betraktas som efteranmälan, och behandlas i mån av plats.  

 

Efteranmälan tas emot i mån av platser, mot förhöjd anmälningsavgift. 

Anmälningsavgiften sätts in på konto xx xx xx – xx xx. Märk med SM2018, samt avsändares 

namn och föreningstillhörighet. Erlagd anmälningsavgift återbetalas ej. 

 

www-adress och information: 

Se SM-hemsidan www.skyttesport-sm.se 

Frågor besvaras av Lasse Amnestål, epost arrangorsportsm2018@gmail.com   

Tävlingsbestämmelser: 

Enligt Svenska Skyttesportförbundets tävlings-PM pistol 

Startlistor: 

Presenteras på hemsidan senast den 12 juni. 

Preliminära resultatlistor presenteras på tävlingsplatsen/tävlingscenter Wendesbanan dagligen 

samt internet/Youtube 

Banor: 

Tävlingar på 10m och 50m äger rum på elektroniska tavlor 

Tävlingar på 25m äger rum på tavlor av traditionellt slag 

Utrustningskontroll: 

Tider för utrustningskontroll presenteras i samband med att startlistorna publiceras på SM-

hemsidan 

Priser: 

Förutom de sedvanliga SM-medaljerna utgår hederspriser i enlighet med tävlings-PM. Ej 

avhämtade priser till faller arrangören. 

Logi:  

För logi under veckan kan vi hänvisa till de hotell och campingplatser som finns i Kristianstad 

och orter runt omkring. (https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/turism-besoka/om-

tourist-center/)  

Måltider och servering: 

Det kommer att finnas möjligheter till lunch under tävlingsdagarna på respektive tävlingsplats 

samt enklare servering övriga tider. 

http://www.skyttesport-sm.se/
mailto:arrangorsportsm2018@gmail.com
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/turism-besoka/om-tourist-center/
https://www.kristianstad.se/sv/uppleva-och-gora/turism-besoka/om-tourist-center/
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SDF Skåne, pistolsektionen, hälsar tävlande och åskådare  

välkomna till Kristianstad! 


