
  
 

    INBJUDAN  

På uppdrag av Svenska Pistolskytteförbundet  
inbjuder Dalarnas Pistolskyttekrets till 

 

 
 

Svenskt Mästerskap  
Fältskytte  

Orsa 7-10 juli år 2022 
 

Eventupplägg 

Ett mål med årets SM är, att förstås arrangera rättvisa och utslagsgivande tävlingar, även att ge alla 
deltagare en möjlighet att uppleva Dalarna. Då majoriteten av alla tävlande kommer att skjuta en 
start per dag så finns det möjlighet, för den som vill, att kombinera tävlingarna med dagsutflykter där 
hela familjen kan vara tillsammans. Ser mer på Orsa kommuns hemsida www.visitorsa.se 
 
 
 

                  
 

 

http://www.visitorsa.se/


 
 
 

               
TÄVLINGSINFORMATION 

Tävlingsplats 

Vid Orsa PSKs hemmabana belägen öster om Orsa-Tallhedens flygplats, nordost om Orsa (ca 20 min 
körtid). Adress Flygfältsvägen 26. Väl skyltat från väg E45 och 296. Kartor och koordinater finns på 
SM-hemsidan. Goda parkeringsmöjligheter i anslutning till tävlingscentrum. 
 
 

Tävlingsbestämmelser  

Enligt Svenska Pistolskytteförbundets skjuthandbok. Fältskjutningen genomförs som traditionell fält-
skjutning om 10 stationer i samtliga vapengrupper. Samtliga banor kommer att vara lagda med 
fältfigurer från GESAB. Figur som ej förtecknats i SHB förekommer, den är godkänd av Svenska 
Pistolskytteförbundet.  
 
 

Kvalificering  
Föreningen ansvarar för att anmälda skyttar är kvalificerade och innehar SPSF:s pistolskyttekort. Mejl 
med anmälda skyttar kommer att gå ut, efter anmälningstids slut, till respektive förenings officiella 
mejladress för kontroll att skyttarna är kvalificerade. 
 
 

Vapengrupp & klass 

Individuellt  

Öppna klasserna A, B, R, C, samt i vapengrupp C: Dam, Junior, Veteran Äldre, Veteran Yngre. Endast 
en C-start på fredag.  
 
 

Lag 

3-mannalag för öppna klasserna A, B, R, C, samt 2-mannalag för Dam, Junior, VetY, VetÄ. Lag anmäls 
av föreningen när sista anmälningsdag har passerats.  
 
 

Program  

Torsdag 7 juli C Vet Ä, C Jun, B    
Fredag 8 juli  C Vet Y, C Dam, R    
Lördag 9 juli C      
Söndag 10 juli  A 
 
 

                    
  



 

 

             

Hederspriser  

Prisutdelning efter avslutad tävlingsdag. Tid kommuniceras med anslag, på hemsidan samt via sms. 
 
 

Anmälan och avgifter 

Anmälan är öppen 11 april till 3 juni. 
Anmälan görs via www.pistolsm2022falt.se. Anvisningar för betalning och laganmälan går ut till 
skyttens förening efter anmälningstiden är slut. Betalning senast 8 juni. 
Inbetald avgift återbetalas ej. För allmänna villkor se SM-hemsidan.   
 
 

Efteranmälan  

Efteranmälan öppen 20 juni till 27 juni. Anvisningar för betalning går ut till skyttens förening efter 
anmälningstiden är slut, betalning senast 1 juli. Se vidare under anmälan och avgifter. 
 
 

Ändringar 

Skytt kan när anmälan är öppen själv ändra starttid via hemsidan.  
Under tävlingsdagar kan förening ändra starttid fram till 2 tim före start.  
Förening kan ändra lag fram till kl. 13.00 dag före tävlingsdag. 
Ändringar sker enbart via e-post anmalan@dalakretsen.se eller på plats med anvisad blankett.  
 
 

Avgifter 

Individuell junior      0 kr  
Individuell övriga  400 kr  
Efteranmälan     50 kr tilläggsavgift/start 
Lag öppet   300 kr  
Lag dam, jun, vet  200 kr 
 
 

Starttider 

Vid anmälan får skytt önska starttid, arrangören förbehåller sig rätten att justera anmälningarna så 
patruller fylls upp eller andra nödvändiga justeringar om behov finns.  
 
 

                        

http://www.pistolsm2022falt.se/
mailto:anmalan@dalakretsen.se


 
 

              
Information 

All tänkbar information såsom vägbeskrivning, kontaktuppgifter, startlistor, resultat o.s.v. 

publiceras på tävlingens hemsida. Där kommer det även att finnas en länk till vår SMS-tjänst 

för viktiga meddelanden. På hemsidan finns info om mat & logi samt sevärdheter i området. 

Frågor bör i första hand ställas via kontaktformulär på hemsidan. 

 
 

Covid-19 

Vi kommer att följa de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten och Svenska Pistol-

skytteförbundet gör gällande under tävlingsveckan. 
 

 

SM-hemsidan 
www.pistolsm2022falt.se 
 
 

Tävlingscentrum 

Vårt tävlingscentrum består av sekretariat, servering och en marknad med sponsorer/ 
handlare. 
 
 

Tävlingsledning 

Tävlingsledare:  Lena Sjögren   mobil 073-839 88 65 
 

VÄLKOMNA! 

 

http://www.pistolsm2022falt.se/

