
Årets Dalarekryt 2022 

Villkor Alla skyttar som blivit medlem i en pistolskytteförening tillhörande Dalarnas Pistolskyttekrets samt 
examinerats för ”Grönt kort” efter 2021-10-03 inbjuds härmed till årets upplaga av nybörjartävlingen Årets 
Rekryt. Ingen skytt kan ställa upp mer än en gång i denna tävling.
Observera att den klubb som vinnaren representerar nästa år arrangerar “Årets Rekryt”. För mer 
information om tävlingsregler hänvisas till bifogade tävlingsregler.

Dag och tid Söndag 23 oktober
10.00 - 10.30 Obligatorisk vapenkontroll.
10.30 inleds tävlingen med en genomgång och därefter provserie, 5 skott på precisionstavla.

Plats Snöå skidstadion, Dala-Järna (för Google maps) / Snöån 5, Dala-Järna (för Kartor i Iphone).

Tävlingsledare Regerande mästaren Anna Källbäcks, 070-369 45 03

Moment Precision - 3 serier
Första momentet omfattar tre precisionsserier om 5 skott och 5 minuter per serie, totalt max 50 poäng per 
serie.

Tillämpning (fältskyttemål / fallmål) - 3 serier
Andra momentet omfattar tre stationer med 6 skott och 25 sekunder per serie. En poäng per träffad tavla 
plus en poäng per träff. Därefter gångras poängen med faktor bestämd för att motsvara samma maximala 
möjliga poäng som precisionsserierna (50 p). Faktorn varierar beroende på antal tavlor för respektive 
serie. En av dessa serier kommer att skjutas på fallmål (skidskyttetavla). Utgångsställning 45°.

Anmälan Anmälan mailas klubbvis till anna.kallbacks(at)gmail.com senast 16 oktober. Ange namn, förening och 
pistolkortsnummer. Ingen startavgift.

Varje klubb ansvarar själv för att anmäld skytt uppfyller kraven för deltagande; dvs. är ny medlem i en 
pistolskytteförening tillhörande Dalakretsen sedan 2021-10-03 samt att skytten efter detta datum avlagt 
godkänt prov för grönt kort.

Säkerhet Ur säkerhetssynpunkt skall erfarna skyttar ur varje förening som anmält deltagare närvara vid tävlingen 
och assistera sina rekryter. För varje femtal anmälda skyttar skall en handledare medfölja.

Vapen Alla av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen i kaliber .22 är tillåtna. Vapenkontroll genomförs 
innan tävlingsstart.

Priser Vinnaren av Årets Rekryt erhåller kretsens tävlingsmedalj i guld, graverad med namn och årtal. Vinnaren 
får även ett frikort av kretsen som ger 1 betald start per tävling fram till Årets Rekryt 2023. Frikortet gäller 
tävlingar i Precision, Fält och Militär Snabbmatch, på av kretsen sanktionerade tävlingar inom Dalarnas 
Pistolskyttekrets.

Alla deltagare erhåller minnesmärken. Dessutom lottas ytterligare ett frikort ut bland resterande startande 
utöver vinnaren.

Resultat Resultatet kommera att redovisas på www.dalakretsen.se.

Servering Vi kommer tyvärr inte att ha någon servering öppen. Däremot kan vi rekommendera ett besök på ortens 
uppskattade café Ryggåsstugan som ligger bara ett stenkast från skjutbanan.

Varmt välkomna 
önskar PK Pricken!


