
                                       

Rosersbergsflamman  
Precisionsskjutning med svartkrutsvapen 

Söndag 29 April  2012 
Rosersbergs skyttecenter, Tallmilan. ( se vägbeskrivning nedan) 

. 
 

Specialpris* 500kr  
till den som skjuter högst sammanlagda poäng av 2 klasser! 

Gäller två valfria klasser som skall ha valts ut av skytten innan start. Gäller ej Peacemaker 
                      *  OBS!  specialprissumman halveras vid färre än  50 starter totalt. 

 

Övriga klasser 100kr till bäste skytt/klass 
      

Klasserna 
5   Cominazzo 12 Mariette  inkl. originalvapen som ingår i klass 7 Colt 

6   Kuchenreuter   7   Colt 

Ruger  S&W  

Peacemaker *              

 

*Peacemaker  är en Specialklass 30 skott/30min  
Patronladdade SA revolvrar av typen Colt SAA och kopior av dessa inklusive Ruger Vaquero/ Bisley 

 Ej  patronkonverterade Slaglåsrevolvrar.     Svartkrut och valfri blykula, ej gaschecks . 

 

Första skjutlag kl 09.00 - varje heltimme fram till 15.00 med lunchuppehåll 12.00-13.00 

 

Startavgift:  2 starter inkl frukost och lunch 200kr.  För varje ytterligare start 50 kr       
                           Frukost = kaffe och smörgås      Lunch = Hamburgare/ korv, kaffe, läsk  

 

Anmälan till Tävlingsansvarig på tel. 070-417 67 67 Glen Östman eller mail till       

gmost53@gmail.com      Går även bra att anmäla på plats under hela dagen 

 

Resultat redovisas på www.RPK.se genom anmälan godkänner skytt publicering av namn. 

 

Vägbeskrivning till Rosersberg Pk: s skjutområde Tallmilan. 
E4 Norrifrån från Uppsala ca 35km 

Sväng av vid Eurostop/Arlandastad kör till andra trafikljuset, sväng vänster gamla E4 söderut mot Rosersberg och Upplands-Väsby, efter 3-4 
km sväng höger mot Räddningsskolan och Roserbergs Slott över järnvägsövergång, fortsätt ca 1,5km sväng  höger skyltat Rosersbergs  

Skyttecentrum, följ grusvägen ca 1km i T-kors sväng  vänster, efter ca 200 m, framme! 

 

E4 Söderifrån från Stockholm ca 35km 

Kör enligt ovan eller sväng av höger vid Upplands-Väsby , kör gamla E4 norrut mot Rosersbergs samhälle, sväng vänster mot Räddningsskolan 

och Rosersbergs Slott, kör över järnvägen (bro) genom nybyggt industriområde, sväng höger efter DHL, sedan ut genom industriområdet ca 
500m ,  sväng vänster i T-kors efter Buddisttempel fortsätt ca 1,5km, sväng  höger skyltat Rosersbergs  Skyttecentrum, följ grusvägen ca 1km i 

T-kors sväng vänster, efter ca 200 m, framme! 

 

Hjärtligt välkomna !       Rosersberg PK 

mailto:gmost53@gmail.com
http://www.rpk.se/

