
 

UPPLANDS VÄSBY PISTOLSKYTTEKLUBB 

Välkomna 
 

 

 
 

Inbjuder härmed alla Sveriges pistolskyttar till den nationella precisionsskjutningen 
500-lappen! 

 
 

 

Datum/Plats: Lördagen den 4 juni 2022 / Eggeby, Upplands Väsby. 

Starttider: Skjutlag: 1) kl 09:30 - 2) kl 11:15 - 3) kl 13:15 - 4) kl 15:00.  
Ankomstanmälan senast 15 min innan start. Upprop vid skjutplats 5 min innan start. 

Omfattning: 6 serier d.v.s. 30 skott + 5 provskott. Skytt kan starta i alla vapengrupper.  
Totalt 240 starter tillgängliga. 

Klasser:  A 1, 2, 3  B 1, 2, 3  C 1, 2, 3  DC 1, 2, 3  VyC, VäC och JC. 
Sammanslagning kan ske enligt skjuthandboken. 

Vapen: Endast av SPSF godkända vapen i vapengrupperna A, B och C.  
Vapenkontroll skall genomföras senast 15 minuter före start. 

Deltagare: Skyttar tillhörande SPSF anslutna föreningar.  
Pistolskyttekortet eller intyg om godkänt prov krävs för deltagande. 

Anmälan:  
 

Föranmälan senast 31 maj, klubbvis eller individuellt på UVPSK hemsida:  
Tävlingar och anmälan     

Anmälnings- 
avgift: 

Individuellt, 130 kr per start, juniorer gratis. Insätts på UVPSK Swish 123 256 1371 eller PG 
16 45 61-3  senast 31 maj. Ange Namn, Klubb och Pistolskyttekortets nummer. 

Efteranmälan: 150 kr per start. Kan ske på skjutbanan i mån av plats från 09:00, senast 15 minuter före 
respektive skjutlag. Pistolskyttekort eller intyg om godkänt prov ska då kunna uppvisas. 

Priser: 500 kr i vinst till de fem första skyttarna i varje skjutlag som presterat en serie på 50p i 
tävlingsserie. 
I övrigt registreras Std. medaljer, men inga andra priser eller medaljer delas ut.  

Servering: Kommer att finnas i klubbstugan. 

Vägvisning: Eggeby skjutbana, Upplands Väsby.    GPS: N 59,54161 E 17,94683     Samåk gärna! 

Tävlingsledare: Henrik Svahnberg, mob 0733-833 433 

Övrigt: Vid anmälan till tävlingar, godkänner ni att ert namn publiceras i resultatlistorna, samt att  
bild tas till kretsnytt för reportage. Start och resultatlistor 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   

 

http://www.uvpsk.se/?page_id=7760
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