
Luleå Pistolklubb inbjuder till magnumhelg 28-29 
april 2018. Magnumfält Tjuvjakten lördag den 28:e 

och Handsupfält Ramträffen söndag den 29:e 

 
Lördag 28/4 - Magnumfält TJUVJAKTEN  

(ingår i Svenska Magnumcupen) 
och kretsmästerskap i M7, “6.5 tum” 

 

Plats Knöppelåsens pistolskyttebana, Luleå. 

Tider Vapenkontroll och anmälan mellan 08.00 och 10.00. Vapenkontroll som gjorts 
under lördagen gäller även söndag. Första patrull går ut ca 09.00 och sista 
patrull senast kl 15.00. 

Omfattning Åtta stationer om sex skott.  
Mål som inte förekommer i skjuthandboken kan förekomma. 

Vapengrupper M1. SA Revolver kaliber .41 - .44 Magnum  
M2. DA Revolver kaliber .41 - .44 Magnum  
M3. SA Revolver kaliber .357 Magnum 
M4. DA Revolver kaliber .357 Magnum 
M5. Frigrupp Pistol och Revolver kaliber 9mm - .455 
M6. Pistol kaliber 9mm - .455 
M7. Kretsmästerskap, Revolver .357 - .44 Magnum, max piplängd 6.5” 
M8. Revolver kaliber .38 - .44 Special, .45 ACP och .45 Colt 

Regler Tävlingen genomförs enligt Svenska Magnumcupens och SPSFs regler. 
Skjutande skjutledare kan förekomma. 

Avgift 80 kr per start. 

Priser Pokaler till bästa fjärdedel i varje vapengrupp. Ej uttagna priser tillfaller 
arrangören. 

Servering Kaffe, fikabröd, dricka och enklare mat. 

Information Bo Engström 070-302 45 01, botte.engstrom@gmail.com 

 

Välkomna med väska/hölster, propp/bricka och pistolskyttekort! 
Och välkomna tillbaka i morgon!  



Söndag 29/4 - Magnumfält med bara handsupstationer 
(ingår inte i Svenska Magnumcupen) 

 
 

Ramträffen är en utmärkt instegstävling för dig som vill prova på magnumfältskyttet men 
saknar utrustning utöver vapnet, eller för dig som redan är etablerad magnumskytt och vill 
slipa på det stående momentet. Skjuthandbokens beskrivning av vapengrupper utökas med 
tillägg för att hela garderoben för A, B, C, R och M1-M8 skall kunna motioneras och för att 
alla vapen/kalibrar skall används i den "naturliga vapengruppen". 
 

Plats Knöppelåsens pistolskyttebana, Luleå. 

Tider Vapenkontroll och anmälan mellan 08.00 och 10.00. Vapenkontroll som gjorts 
under lördagen gäller även söndag. Första patrull går ut ca 09.00 och sista 
patrull senast kl 15.00. 

Omfattning Åtta stationer om sex skott. Mål som inte förekommer i skjuthandboken kan 
förekomma. Poängräkning på i stort sett samtliga mål. 

Vapengrupper M1. SA Revolver kaliber .41 - .44 Magnum. 
M2. DA Revolver kaliber .41 - .44 Magnum  
M3. SA Revolver kaliber .357 Magnum 
M4. DA Revolver kaliber .357 Magnum 
M5. Frigrupp Pistol och Revolver kaliber 9mm - .455 
M6. Pistol kaliber 9mm - .455 
M7. Revolver .357 - .44 Magnum, max piplängd 6.5” 
M8. Revolver kaliber .38 - .44 Special, .45 ACP och .45 Colt 
Prestige. Övrigt 
 
Tillägg 
M1-M4 begränsas så att piplängden måste överstiga 6.5 tum. 
M5 måste skjutas med riktmedel som är godkända för M5, men inte för A, B, 
C, R, M1-M4 och M6-M8. 
M6 utökas så att alla pistoler som godkänns för vapengrupp A också får 
användas. 
M7 utökas så att alla revolvrar som godkänns för vapengrupp R också får 
användas. Dock måste .357-.44 magnumammunition användas. 
Prestige. Extra vapengrupp för alla vapen som godkänns i vapengrupp B, C 
och R, men inte i någon av de modifierade vapengrupperna M1-M8. 

Regler Tävlingen genomförs enligt SPSFs regler. Skjutande skjutledare kan 
förekomma. 

Avgift 80 kr per start. 

Priser Priser till de tre bästa i varje vapengrupp. Ej uttagna priser tillfaller arrangören. 

Servering Kaffe, fikabröd, dricka och enklare mat. 

Information Andreas Nilsson (dy) 076-830 34 56, kurtolvar@me.com 

  



E.6.3.1 Hands-Up station 
När ”10 sekunder kvar” kommenderas, skall skytten stå upp och båda händerna skall vidröra 
huvudet. Vapnet skall vara laddat. Revolver får ha trumman infälld, men hanen får inte vara 
spänd. Pistol skall ha slutstycket i framfört läge med spänd hane, men någon patron får inte 
finnas i patronläget. Vapnet får läggas på patronask av normalstorlek. 
Vid kommando ”Eld” böjer sig skytten ner, hämtar vapnet, slutför laddningen och 
påbörjar skjutningen. 
 

Alla som anmäler sig till tävlingen kommer att publiceras med namn i resultatlistan 
om inget annat meddelas till sekretariatet vid anmälan. 

Välkomna med väska/hölster, propp/bricka och pistolskyttekort! 
 


