
Inbjudan till kretsens 

serietävling, Dalaserien 
 

 

Dalarnas pistolskyttekrets har härmed nöjet att inbjuda till 2022 års 

serietävling i precision på hemortens banor. 

Vapengrupper:   
A= Grovkalibriga pistoler.  
Tjänstevapen och övriga grovkalibriga pistoler av tjänstevapenkaraktär.  
Kaliber 7,6-11,4 mm. Skall kunna skjutas med mantlad ammunition. 
B= Grovkalibriga pistoler -  
ej hänförda till vapengrupp A samt revolver. Kaliber 7,6-11,4 mm. 
C= Finkalibriga pistoler och revolvrar. Kaliber 5,6 mm. 

Märkesklasser:      
1= Nybörjare utan märke 
2= Bronsmärkesskyttar 
3= Silvermärkesskyttar 
4= Guldmärkesskyttar 
5= Riksmästare 

 
Juniorer, damer och veteraner kan, om de så önskar, skjuta i särskild klass (CJun, CDam resp. 
CVet), en klass i vardera gruppen, men får skjuta ordinarie klass enligt huvudregeln. Skytt får tävla 
i två av vapengrupperna. Särskild klass skall anmälas på första inskickade resultatkortet! Byte 
till/från särskild klass kan ej göras i efterhand. 

 
Se till att skyttarna anmäls i rätt klass och observera klassindelningen:  
A5, A4, A3, A2, A1,  
B5, B4, B3, B2, B1, 
C5, C4, C3, C2, C1, Juniorer C, Damer C, Veteraner C.  
 

Resultatkort utan klass placeras i den högsta klassen i respektive vapengrupp. 

 

Skriv rätt! Skriv läsligt! Texta! 

Tävlingsdagar   
Tävlingsdagar:  Redovisningsdagar: 

1:a omgången 16/5-22/5  Resultatkorten poststämplas senast 21 maj 

2:a omgången 23/5-29/5  Resultatkorten poststämplas senast 28 maj 

3:e omgången 30/5-5/6  Resultatkorten poststämplas senast 4 juni 

4:e omgången 6/6-12/6  Resultatkorten poststämplas senast 11 juni 

5:e omgången 13/6-19/6  Resultatkorten poststämplas senast 18 juni 



Inbjudan till kretsens 

serietävling, Dalaserien 
 

 

 

Startavgift:   
120 kronor per klass/start inbetalas senast efter 3:e omgången till Dalarnas Pistolskyttekretsens 
bankgironummer: 809-4963. 
 

Tävlingens omfattning:  
Tävlingen skjuts i fem omgångar, varvid resultaten från de tre bästa räknas. 
Tävlingen omfattar varje gång fyra precisionsserier om vardera fem skott mot en och samma tavla 
(spegel). Skjuttid sex minuter per serie, avstånd 25 meter.  
Före varje tävlingsomgång får högst fem provskott mot annan tavla (spegel) avges.  
 
Tävlingen genomförs utan kontrollappar. Tavlan skall i överkanten på baksidan förses med 
skyttens namn (textas), tävlingsomgång samt datum för tävlingsdagen. Mitt för pricken skall – 
ovillkorligen – skytten och kontrollanten med personlig namnteckning skriva sina namn. 

 

Mejla resultaten, gärna i en excelfil, alternativt genom att ta en bild på resultatkorten.  
Mejla till tavling@dalakretsen.se.  

Mejlen skall vara mottagna senast 24 timmar efter respektive omgångs slut. 
Bifoga uppgift om namn, adress, telefonnummer samt e-postadress till ansvarig. 

Observera att tävlingstavlorna skall bevaras i 14 dagar efter varje omgång. 

 
Samtliga fysiska resultatkort måste dock postas för att de e-postade  

resultaten ska gälla! Dessa skall vara poststämplade senast 22/6! 
 
Resultatkort som inte är poststämplade enligt ovan medtas inte i tävlingen.  
 
Resultaten postas, rätt & fullständigt ifyllda:  
Daniel Bergström 
Engelbrektsgatan 20 
78431 Borlänge 
  

Priser:    
Hederspriser till c:a ¼ av deltagarna i varje klass. 

 
Hjärtligt välkomna till årets tävling!   
 
    / Kretsstyrelsen 

mailto:tavling@dalakretsen.se

