
 

 

INBJUDAN 

Bergknallen 
MAGNUMFÄLT 

 
Sollebrunns Pistolklubb är stolta över att i år få inbjuda till kretsmästerskap (Älvsborgskretsen) i magnumfält i 

vapengrupperna M3/M4 (sammanslagna) .357 Magnum och M6 Auto.  

Övriga vapengrupper (M1/M2 (sammanslagna), M5, M7, och M8) kommer också förekomma men ingår inte i 

kretsmästerskapet. Skyttar från andra kretsar också välkomna. 

 

Varmt välkomna till Bergknallen 2021. 
Information: 

 När:  Lördagen 18 September 2021  

  Första starten kl. 10:00. 

Var:  Upplo grusgrop utanför Magra. 

 Koordinater: 58º06'11.0''N 12º39'54.0''E (58.103047, 12.665005) 

 Skyltning från riksväg 42 vid Upplo. 

Hur:  8 stationer, 6 skott per station. 

 

Förekommande vapengrupper enligt följande (från skjuthandboken): 

• M1/M2 (sammanslagna)– Single och Double Action Revolver kaliber .41-.44 Magnum 

• M3/M4 (sammanslagna) – Single och Double Action Revolver kaliber .357 Magnum  

• M5 – Frigrupp Pistol och Revolver kaliber minst 9mm – max .455  

• M6 – Pistol kaliber minst 9mm – max .455. 

• M7 – Revolver .357 - .44 Magnum, max piplängd 165mm (se skjuthandboken punkt E.4.1.7) 

• M8 – Revolver .38 special, .38-.40, .44-.40, .44 special, .45 ACP och 45 Colt. 

 

Förekommande vapengrupper för kaliber 22 enligt följande (ej officiella vapengrupper för magnumfält): 

 

• C - Pistol eller revolver i kaliber 22LR (krav enligt skjuthandboken för vapengrupp C i normalt fältskytte). 

• M5-22 – Samma som frigrupp M5 men för pistol och revolver i kaliber 22 och med minsta avtrycksvikt på 1000g. 

 

Pris per varv: 80 kr, max tre starter.  

Anmälan: Föranmälan till sollebrunnspk.karl@outlook.com 

I din anmälan ange följande (för varje person): Namn, klubbtillhörighet, pistolkortsnummer och antal starter. 

 

 Är ni flera som ska delta så uppskattar vi om ni kan anmäla er tillsammans i ett email. 

Sista anmälningsdag 17 september kl. 17:00.  

 

Anmälan på plats är också möjlig men vi föredrar att ni föranmäler då vi kan planera bättre. 

 

Tidtagning: Egen tidtagning inom patrullen förekommer. 

Vapenkontroll: Ja. 

Priser:   Två trisslotter till bästa skytt i varje vapengrupp, en trisslott för andra, respektive tredje plats. Och utlottning av minst 

10 extra trisslotter, beroende på hur många deltagare det blir. Man måste vara på plats vid 

prisutdelningen/utlottningen för att ha chans att få ta del av den. 

OBS: Ej avhämtade priser går vidare till utlottning. 

Medaljer: Kretsmästerskapsmedaljer delas ut vid kretsens årsmöte (gäller skyttar från Älvsborgskretsen). 

 

Hemsida: www.sollebrunnspistolklubb.se  

Kontakt: Karl, sollebrunnspk.karl@outlook.com. 

 

Övrigt: 
* Krav på hölster/väska och propp. 

* Tag med tidtagarur eller liknande för tidtagning. 

* Vid dåligt väder tag med stövlar. 

* Vid varmt väder ta med vattenflaska och solskydd. 

* Enklare fika kommer att finnas till försäljning. 

 

OBS: Kolla vår hemsida dagen innan för eventuella sista minuten ändringar. 

 

Välkomna! 

mailto:sollebrunnspk.karl@outlook.com
http://www.sollebrunnspistolklubb.se/

