
   
   

Inbjudan till Rosersberg PK: s 
Grovfälten 

 
Poängfältskjutning med s.k. ”Norsk” räkning 

Kretsfälttävling med två magnumklasser. Standardmedalj grundande endast i klasserna A och R 
 

DATUM: Torsdag 17 MAJ 2007  (Kristi himmelsfärds dag) 
 
PLATS: Roserbergs skyttecentrum 
 
ANMÄLAN: Föranmälan senast 1 maj klubbvis eller individuellt, max 3 starter,  
till anmalan@rpk.se på ifylld anmälningsblankett. Starttider presenteras på www.rpk.se  
Efteranmälan i mån av plats, dock max 2 starter kl. 8.00- 9.30, 1 start före 11.00  
 
FÖRSTA START: Kl. 08.30 
 
ANMÄLNINGSAVGIFT: 100 kr/start sätts in på PG 167 64 31-8 senast 2 maj, ange namn och klubb 
Med anmälan godkänner skytten att namn och klubb publiceras i resultatlistor på Internet. 
Inbetald startavgift återbetalas ej om skytt inte kommer till start. 
 
4 VAPENGRUPPER:  A, R  och  som försökstävling  
.357 Magnum och .44 Remington Magnum både revolver och pistol     

I magnum vapengrupperna skall vapen i kaliber .357 Magnum och. 44 Rem. Magnum som är godkänd 
enligt Pistolskytteförbundets gren magnumfältskjutning användas. Minimum kulhastighet har sänkts från 
tidigare år. Krav är att ammunition med min utgångs hastighet om 350m/s med 158gr kula i .357mag och 
240gr i .44 rem mag. används. Obs! Sellier & Bellot ammunition uppfyller inte detta krav.  
Kronografkontroll kan komma att ske varför extra ammunition min. 2 patroner skall medtas på 
patrullstigen. Inga skjutstöd av typen ”magnumrulle”, får användas. Endast öppna riktmedel. 

 
KLASSINDELNING SKYTTAR: 1A, 2A, 3A, Vet ÄA, Vet YA, 
      1R, 2R, 3R, Vet ÄR och Vet YR. Min 5 deltagare/klass 
   Ingen klassindelning i Magnumgrupperna endast öppen  
 
Omfattning: 8 stationer, ammunitions åtgång 48 + extra till ev. om / särskjutning och i mag. klasserna till kronograf. 
              Figurer av annan typ än de i skjuthandboken kan förkomma 
SKJUTSTÄLLNINGAR: Andra skjutställningar än stående kan förekomma. Dock ingen ”Hands Up” station. 
SERVERING: Servering av enklare slag kommer att finnas. 
Priser: Penningpriser, skickas till respektive förening 
 
TÄVLINGSLEDNING: Jim F 070-550 50 66, Anders D 070-997 30 84.  Paviljongen endast skjutdagen 08-590 357 87 
 
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 järnvägen, 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, kör förbi samhället och en Hydro 
bensinmack, sväng nästa vänster mot Räddningsskolan och Rosersbergs Slott, över järnvägen, fortsätt ca 1, 5km sväng höger skyltat Rosersbergs  
Skyttecentrum, följ grusvägen ca 1km i T-kors sväng vänster, efter ca 200 m, framme! 
 

 
VARMT VÄLKOMNA! 


