
 

 

 
Karlshamns Pistolskytteklubb inbjuder till  

nationell fältskjutning 

MÅRTENSTRÄFFEN  
söndagen den 30 oktober 2016. 

 
 
 
 

Plats : Gevärsskyttebanan Svarte Mosse, Karlshamn. Vägvisning från avfart 52. 
 GPS-Koordinater :  N 56° 10.890', E 14° 53.432' 

Omfattning : Tävlingen omfattar 8 stationer. Militära mål kan förekomma. För 
deltagande i tävlingen krävs godkänt prov för pistolskyttekortet. 

Klasser :  Klass 1-3 i vapengrupperna A, B, R, C samt Dam C. I vapengrupp C även 
klasserna Jun , Vet Y och Vet Ä. Start i två vapengrupper möjlig varav 
den ena skall vara C. 

Vapen : Enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok. 
 Vapenkontroll skall vara utförd i god tid före start. 

Avgifter : Individuellt 1 start 100:-, 2 starter 170:-, Lag 80:-  
Avgifterna insätts på Karlshamns PK:s bankgiro nr. 5631-4909 i samband 
med anmälan.  

Priser : Hederspriser till bästa 1/4-delen i respektive klass.  
 Sammanslagning av klasser med färre än 3 deltagare enligt SHB. 
 Kalkoner till bästa skytt i vapengrupperna A, B, C och R. 
 Ej avhämtade priser tillfaller arrangören. 

Anmälan : På bifogad anmälningslista senast 23 oktober under adress : 
 Karlshamns PK, c/o Gert Pettersson, Rönnvägen 14, 37531 MÖRRUM  
 alternativt E-post: martenstraffen@karlshamnspk.se 

Efteranmälan kan ske mellan 08.30 och 10.00 tävlingsdagen i mån av plats. 
Vid start i två vapengrupper, senast 09.00 

Servering : Kommer att anordnas på samlingsplatsen.  

Tävlings- Tävlingsledare:  Tomas Adenbrant   Tel. 070 – 619 22 57 
ledning : Tävlingssekreterare: Gert Pettersson  Tel. 070 - 739 63 74 

Tävlingsjury:  Utses tävlingsdagen. 



 

 

 
Lagtävling 1 : Föranmälda tremannalag uppsatt 2013. I laget får ingå skyttar från samtliga 

klasser och vapengrupper. Deltar skytt i två vapengrupper, räknas det först 
skjutna resultatet. Obegränsat antal lag får anmälas. Segrande lag erhåller 
inteckning i vandringspriset, som erövras av den klubb som först erhåller tre 
inteckningar oavsett följd. Plaketter till de tre bästa lagen utdelas. 

2013 Eslövs Skyttegilles PK 
2014 Johannishus PSK 
2015 Johannishus PSK 

 
Lagtävling 2 : Föranmälda tremannalag i Vapengrupp A, B och R uppsatt 2014. Minst en 

skytt från vapengrupperna A och R ska ingå i laget. (Alltså någon av 
kombinationerna AAR, ARR eller ABR) Obegränsat antal lag får anmälas. 
Segrande lag erhåller inteckning i vandringspriset, som erövras av den klubb 
som först erhåller tre inteckningar oavsett följd. Plaketter till segrande lag. 

2014 Kalmar PK 
2015 Johannishus PSK 

 
 
Individuellt : Individuellt poängpris i Vapengrupp C (Öppen klass) uppsatt 2014. 
poängpris  Av anmälningsavgiften avsätts 10 kr per startande till poängpriset. Värdet av 

poängpriset beror på antalet starter till dess priset erövras. Priset erövras av 
den skytt som först erhåller 31 poäng eller högst däröver och är vinnare för 
året. De 10 bästa skyttarna erhåller poäng, 10, 9, 8 osv. Särskiljning enligt 
Skjuthandboken. 

     

 


