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Härmed inbjuder Jämtlands Läns Pistolskyttekrets 

                                     till  

          NORDSVENSKA MÄSTERSKAPEN 

                Precision 

                                   Fält 

                           1-3 Juni 2018 

 

Plats    Lungre skyttecentrum.  

Koordinater: Latitud 63.203818, Longitud 14.802803 

 

Program  Fredag 1 Juni   Precision A, B, C 

Lördag 2 Juni  Precision CD, CJ, CVY, CVÄ 

Fält A, C, CD, CJ, CVY, CVÄ    

Söndag 3 Juni  Fält B, Revolver 

   

Vi kan endast erbjuda en start i C-vapen fält. 

    

Fältbanan  Banan blir ~1.5km lång varav ~400 m kuperad terräng (skogsstig). 

  

Lag   Namngivna föranmälda lag.  

Lag består av tre skyttar i vapengrupper A, B, C och R.  

Två skyttar i Dam C, Jun C, Vet Y och Vet Ä.  

Till varje lag får två reserver anmälas, vilka inträda i anmäld ordning. 

Lagets sammansättning skall vara föranmäld liksom reserverna. 

 

Priser   Sedvanliga medaljer samt hederspriser till bästa fjärdedelen.  

Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.  

Preliminär tid för prisutdelning är kl 18 fredag och lördag, söndag så 

fort som möjligt efter avslutade tävlingar. 

 

Anmälan   Oss tillhanda senast fredag 4 maj  

epost: nsm2018.anmalan@hotmail.com  

alternativt angiven via post till adress angiven på 

anmälningsblanketten. 

   Efteranmälan endast i mån av plats. 

Pistolskyttekort eller intyg ska kunna uppvisas på begäran. 

 

Startavgift  Individuell 250 kronor. Juniorer 150 kronor 

Lag 250 kronor. Juniorer 150 kronor 

 

Efteranmälan endast i mån av plats mot 100 kr förhöjd startavgift. 

Erlagd startavgift återbetalas ej. 

 

Protestavgift   100 kronor. Måste betalas på plats. Swish eller kontant. 

 

Inskjutning  Inskjutning öppen mellan kl. 07:00 - 20:00 på anvisad plats. 

 

 

mailto:nsm2018.anmalan@hotmail.com


2 

Vapenkontroll Öppnar torsdag 31 maj kl 18 - 21  

   Övriga dagar öppen 1 timme före första start. 

 

Karta … ...över tävlingsområdet kommer att läggas upp på hemsidan inom kort. 

 

Parkering                  Med anledning av andra tävlingar i området samt pågående        

byggnation av närliggande skytteanläggning finns begränsat utrymme 

för parkering i direkt anslutning till tävlingscentrum.  

Vi ber att områden skyltade med parkeringsförbud respekteras.  

Vi kan tyvärr inte erbjuda plats för husbilar eller husvagnar vid 

tävlingscentrum. 

 

Boende  Vi rekommenderar Scandic Syd i Östersund. 

 

Enkelrum                  890 kronor per rum och natt 

Dubbelrum                990 kronor per rum och natt 

Trebäddsrum            1190 kronor per rum och natt 

Fyrbäddsrum            1390 kronor per rum och natt 

  

Boka på ostersundsyd@scandichotels.com, 063-6858601 eller  

08-517 517 00  Bokas senast 1 maj. Uppge kod “Pistolskytte NSM”. 

 

I övrigt hänvisar vi till Turistbyrån https://visitostersund.se/ 

 

Mat & fika  Lunch förbeställs och betalas i samband med anmälan, pris 70 kr. 

Fredag: Pytt i panna 

Lördag: Viltskav med pitabröd 

Söndag: Nasi goreng 

Sallad, måltidsdryck, hårt bröd ingår. 

 

Vid allergier/specialkost hör av dig till anna.p@lillsjons-psk.se. 

Det kommer finnas smörgåsar och annat fika att köpa. 

 

Kläder   Keps och t-shirt kommer att finnas att beställa. Bilder samt   

beställningsinformation läggs upp på hemsidan inom kort. 

 

Hemsida  www.nsm2018.com 

 

Upplysningar  Tävlingsledare Anna Möllerberg 

anna.mollerberg@hotmail.se eller 070-7318757 

 

 

Välkommen! 
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