
 
UPPLANDS VÄSBY PISTOLSKYTTEKLUBB 

 

Inbjuder till  

EGGEBYTRÄFFEN 
Poängfältskjutning, sk. ”Norsk” räkning 

 
Datum/ plats:  Söndagen den 18 oktober 2015  
 
Första start:  Kl. 09:00 

 
Omfattning: 6 stationer, ammunitionsåtgång 36 + extra till ev. omskjutning. 

Figurer av annan typ än de i skjuthandboken kan förekomma.                   
                     
Klasser: A, B, och R-vapen i klasserna 1, 2 och 3.  

C-vapen i klasserna 1, 2, 3, Dam 1, 2, 3, Vet Y, Vet Ä och Juniorer. 
 
Vapen: Endast av SPSF godkända I vapenklasserna A, B, C och R 
 Vapenkontroll görs senast 15 minuter innan start. 
 
Deltagare: Skyttar tillhörande SPSF anslutna föreningar 
 Pistolskyttekortet eller intyg om godkänt prov krävs för deltagande. 
 
Anmälan: Föranmälan senast 5 oktober, klubbvis eller individuellt. 

Max tre starter. Skicka anmälningsblankett till anmalan@uvpsk.se   
 OBS! Glöm inte ange Pistolskyttekortets nummer! 
 
Efteranmälan: På tävlingsdagen, 120kr per start. Max 2 starter kl. 09.00- 11.30,  

1 start före 12.30 Platser för efteranmälan reserveras i patruller med 
jämna mellanrum, alla som kommer ska få skjuta. 

  
Anmälningsavgift:  Individuellt, 100kr per start. UVPSK pg 16 45 61-3 

Senast 9 oktober. Ange Namn, Klubb och Pistolskyttekortets 
nummer.  
 

Priser: Individuellt, prispengar skickas till respektive förening efter tävling. 
OBS! Ange pg nr på anmälningsblanketten.  
Std medaljer registreras som vanligt.  

 
Servering: Kommer att finnas i klubbstugan 
 
Vapenhantering: För att minska onödig vapenhantering rekommenderas att vapen 

bärs i hölster eller i väska, gäller på hela tävlingsområdet som i 
serveringen. 

 
Vägvisning: Avfart nr 176 på E4 vid trafikplats glädjen i Upplands Väsby, sväng 

höger i rondellen, därefter vänster mot Rosersberg. Efter ca 2 km, 
sväng av till höger mot Almunge vid trafikljuset, efter ca 800 m 
sväng höger vid mot pistolskyttebana (skyltat). Följ skyltning mot 
skjutbanan.   

 GPS: Decimalgrader: N 59,54161 E17,94683 
 Grader: Minuter: Sekunder: N59 32 29 ” E 17 56 48” 
 
Tävlingsledare: Björn Holm, 070 - 55 55 725  
 
Övrigt:  Sammanslagning av vissa skjutklasser inom vapengrupp kommer 

att ske om deltagarantalet är mindre än fem.  
I och med anmälan godkänner skytten publicering av start 

 och resultatlistor med namn och klubbtillhörighet på  
                                               internet. Start och resultat listor kommer att publiceras på   
                                               www.uvpsk.se samt via e post till krets och föreningar. 
  För upplysningar angående anmälning och övriga frågor  
  Kontakta: anmalan@uvpsk.se    
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