
 

 

 
Norrlandsmästerskapen i pistol 

16 – 18 juni 2017 
 
 

 
 

Örnsköldsviks pistolklubb inbjuder härmed till 2017 års 
Norrländska mästerskap i pistolskytte. 

 
 
Program 
Både precisionsskjutningen och fältskjutningen äger rum på Gideå Skytteförenings skjutbanor i Gideå, 
22km NO Örnsköldsvik, 5km N Örnsköldsviks flygplats. 
Precisionsskjutningen genomförs utomhus, bord kommer att finnas, om stolar önskas får skyttarna 
medtaga egna. 
Fältskjutningen kommer att bestå av tio stationer och genomförs som en poängfältskjutning. 
  

Observera att vi tyvärr bara kan erbjuda en start med C-vapen, både i precision och i fält. 

 
Fredag den 16 juni: Precision:  Öppen C, Dam, Jun, Vet. Y, Vet. Ä och B 

Lördag den 17 juni: Precision: A 
 Fält: Öppen C, Dam, Jun, Vet. Y, Vet. Ä och B 

Söndag den 18 juni: Fält: A och R 
 
Vi beräknar starta tidigast 8.00 på fredag, men det kan ändras beroende på deltagarantalet. 
 
Inskjutning 
Möjlighet till inskjutning kommer att finnas inom några km från tävlingsområdet. 
 
Lagtävlingar 
Lagtävlingarna består av föranmälda föreningslag med deltagande skyttar namngivna vid anmälan. 
I vapengrupperna A, B, R och öppen C består lagen av tre skyttar, i Dam, Jun, Vet-Y och Vet-Ä är det 
tvåmannalag. Reserver får anmälas till lagen och för dessa skall prioriteringsordning anges. 
Dessutom ingår automatiskt respektive krets fem bästa skyttar i två lagtävlingar mellan kretsarna, 
Precision C och Fält C, där segrande lags skyttar erhåller arrangerande krets plakett i guld. 
 
Startavgift 
Avgiften för seniorer är 200 kr per start och 100 kr per lag. För juniorer är startavgiften 100 kr per start 
och 50 kr per lag. 
Efteranmälan i mån av plats mot 100 kr förhöjd startavgift. Tyvärr kan vi inte återbetala erlagda 
startavgifter. 
 
Vapenkontroll 
Godkänd vapenkontroll gäller för samtliga tävlingar under helgen. Vapenkontrollen kommer att vara 
öppen torsdag 18.00–20.00 och från 7.00 fredag till 12.00 söndag. 
Stickprovskontroller kan komma att ske under tävlingarna! 
  



 

 

Prisutdelning 
Sker dagligen efter avslutade tävlingar. 
Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 
 
Servering 
Servering kommer att finnas på tävlingsområdet. 
 
Utskick 
Vi räknar med att hålla de mesta kontakterna via e-post och hemsida, den förening som inte godtar 
detta skall ange detta i avsett fält på anmälningsblanketten. 
 
Frågor och boende 
Övrig information, information om boende samt adresser och telefonnummer till ansvariga hittar ni på 
tävlingens hemsida: http://nsm2017.dataswede.se. Där kommer även start- och resultatlistor att 
presenteras. 
 
Anmälan 
Anmälan sker på avsedd blankett och skall vara oss tillhanda senast fredag 26 maj 2017. 
De skickas per e-mail till webmaster.opk@gmail.com 
Fakturor skickas ut senast fredag 2 juni och dessa skall vara betalda senast fredag 9 juni. 
Ej betalda fakturor innebär att startande stryks från deltagande. 
Startlistor anslås senast måndag 12 juni på hemsidan. 
 
Hitta hit 

Koordinatformat: WGS84 DD (Lat, Long) 

Tävlingsplatsen:  63.456496, 18.957855 
Parkering:  63.459019, 18.959775 
 
 

Välkomna! 


