
SM Pistol 2016 • Arrangör Skånekretsarna 16 oktober 2015

Hej skyttevänner! 
Då vi senast träffades i Sunne lovade vi dig nyheter om SM 

2016 lite före alla andra om vi fick din mejladress. Jag kan 

förstå om ni letat i mejlboxen och i sämsta fall tänkt ”ja se 

skåningar”. Men nu är det dags; vårt första nyhetsbrev, och 

framöver kommer fler med intressant information. Anmäl 

gärna fler skyttar som önskar nyhetsbrevet, skicka 

listan till: sos.j@home.se                                                                              

Vår ambition är att tävlingsdagarna skall kunna avslutas i 

rimlig tid, så att vi alla kan hylla dagens pristagare men också 

att vi hinner umgås lite med vänner och bekanta, samt får tid 

att se på Kristianstad med omnejd. Vi har också valt att ha ett 

lite mindre program på söndagen för att vi alla ska kunna 

avsluta tävlingarna och ta oss hem på ett lugnt och tryggt sätt."

Med vänlig hälsning                                                                                     
För tävlingsledningen SM Pistol 2016                                                  
Sven Olof Sandberg, projektledare sos.j@home.se 
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Tävlingsupplägget klart. 

Ett intensivt arbete har gjorts med 
nya idéer och förslag på 
tävlingsupplägg. Detta har 
diskuterats med förbundet. Från 
början hade vi ett genomgri-
pande förändringsförslag, en bit 
ifrån dagens skjuthandbok. Efter 
behandling i tävlingskommittén 
och förbundsstyrelsen har vi 
dessvärre fått omarbeta förslaget. 
Så det har tagit lite extra tid, men 
för en vecka sedan enades vi om 
upplägget för 2016.  

Pricka in vecka 27. 

Tävlingen sker under vecka 27 
med militär snabbmatch tisdag 
och söndag samt fältskjutningen 
och precision onsdag t.o.m. 
lördag. Planer finns på att 
arrangera en trivselkväll på 
lördagen för skyttar och övriga. 

Kristianstad & Vinslöv. 

Tävlingen är förlagda till 
Kristianstad, dock med ett undan-
tag; några vapengrupper av 
militär snabbmatch avgörs i 
Vinslöv under söndag. Den lokala 
platsen är Norra Åsum strax söder 
om staden, på samma plats som  
där SM 2008 genomfördes. Här 
sker fältskjutningen, och i an-
gränsande område på Kristianstad 
pistolklubbs bana avgörs preci-
sion och merparten av militär 
snabbmatch.
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Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Sandén och Börje Bengtsson (skytten).         
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Tävlingsprogram. 

Tisdag 5 juli                          
Militär snabbmatch: Vpgr A 
och R. 

Onsdag 6 juli                           
Fält: Vpgr A. Prec: Vpgr B. 

Torsdag 7 juli                           
Fält: Vpgr B, Vet Y och Ä.           
Prec:  Vpgr  A. 

Fredag 8 juli                                
Fält: Öppen C. Prec: Vpgr Dam,  
Vet Y och Ä, Jun. 

Lördag 9 juli                                
Fält: Vpgr R, Dam och Jun.      
Prec: Vpgr Öppen C. 

Söndag 10 juli                            
Mil snabb:                                   
Vpgr Öppen C och Jun i 
Kristianstad.                               
Vpgr B och Dam, Vet Y och Ä  i 
Vinslöv (ca 15 min körtid 
mellan banorna). 

• Samtliga finaler i precision är 
planerade till kl 16.00. 

• Ev särskjutning för samtliga 
fältskyttegrena är planerade till 
kl 18:00. 

• Prisutdelningen för militär 
snabbmatch är planerad till kl 
16:30. 

• Prisutdelningar för onsdag 
t.o.m. lördag, alltså alla övriga 
grenar, är planerade till kl 
19:00 dagligen. 

Det händer alltid 
spännande saker i 
Kristianstad om 
somrarna.

Var ska du bo? 

Inom kort har vi klart med flera attraktiva boendealternativ 
som vi erbjuder deltagande skyttar med familjer och andra 
besökare till SM Pistol 2016. Det gäller hotell, stugor, bed & 
breakfast, vandrarhem och campinganläggningar. Så 
invänta våra boendepaket i kommande nyhetsbrev.
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