
 

Tallmilan Cup 2012 
Level 2 IPSC Match den 12 augusti 2012 
 
Rosersberg PK inbjuder alla IPSC skyttar en level 2 IPSC match om 
8 stationer med prel. ca. 144 skott.  
 
Begränsat antal platser. Max 84 deltagare i main match fördelade på 
7 squader om 12 skyttar/squad. En Prematch kommer att hållas 11 
augusti. 
 
Datum och plats 
 
Start på station 8:30 den 12 augusti 2012 .  
 
Incheckning mellan 7:00–8:15. Kom inte i sista minuten! 
 
Plats är Rosersberg skyttecentrum. Karta finns i SSI och på vår hemsida www.rpk.se 
 
 
Anmälan, divisioner och startavgifter 
 
Anmälan via shoot’n’score it. http://shootnscoreit.com/match/22/433/register_me/ 
 
Anmälan öppnar söndagen den 15 juli klockan 2012 18.00 . Anmälan och 
betalning ska ske senaste 1 augusti 2012 . OBS! Se till att ert namn syns i SSI när 
ni anmäler er – vi kommer inte att godta anmälan från skyttar vi inte kan identifiera. 
Med anmälan godkännes att skytts namn publiceras på IPSC och RPK hemsida. 
 
Erkända divisioner är Standard, Production, Open, Classic och Revolver. Prispengar 
i varje division. 
 
Startavgift 300 kronor  insättes på PG 167 64 31-8. Återbetalning sker ej. 
 
Lunch är tacobuffe som kan beställas även till medföljande. Pris 70 kronor. Bokas i 
samband med anmälan i SSI och betalas med anmälningsvgiften . Återbetalning 
sker ej. 

Välkomna önskar Rosersberg PK 

Frågor – Kontakta Per Bergfeldt, kontakt@rpk.se 

Vägbeskrivning till Rosersberg Pk:s skjutområde Tal lmilan. 
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 Rosersberg Slott över järnvägsövergång, fortsätt ca 1,5km, 
sväng höger skyltat Rosersberg 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 vänster i T-kors efter 
Buddisttempel fortsätt ca 1,5km, sväng höger skyltat Rosersberg Skyttecentrum, följ grusvägen ca 1km i T-kors sväng vänster, 
efter ca 200 m, framme! 


