
Inbjudan till 
ANDRA SKOTTET  

KRETSMÄSTERSKAP A-vapen 
 

 
 

Vapenklasserna A-, B-, C- och R-vapen 
 

 

LÖRDAG 4 SEPTEMBER 2021  
Sakkaravaara sportskytteanläggning, efter vägen mot Kurravaara 

Första start 09:30 
Åtta stationer, figurer som ej finns med i skjuthandboken förekommer 

 
Gärna föranmälan på mail norrapk@hotmail.com senast 1 september 2021  

Vid mailanmälan uppge namn, klubbtillhörighet, pistolskyttekortnummer  
samt vapengrupp/-er ni ämnar skjuta. Det går även bra att anmäla sig på plats. 

 
Startavgift: 80 SEK / start 

SWISH 070 164 79 88 (Kalle Simonen) eller Bankgiro: 5517-4874 Norra PK 
Senast 1 september 2021. Märk betalningen med NPK och skyttens namn 

Det går även bra att betala på plats för er som ej föranmäler sig 
 

Priser lottas ut bland deltagarna, dessutom… 

lottar vi även ut ett bonuspris där alla har chans att vinna oavsett vapengrupp 

 

Vägbeskrivning 

67°52’49.9”N    20°18’06.4”E 
Latitud: 67.880238    Longitud: 20.301784 

Se även nedan bifogad vägbeskrivning  
 

Extra insatt skyttetävling 
Insatsskjutning med C-vapen 

Ta med 60 SEK i kontanter. 
 40 SEK går till en samlad pott som går till en enda vinnare  

Skjut så många gånger du vill för att ha chansen att vinna penningpotten. 
60 SEK / skjuttillfälle, ex. skjuter du 10 ggr har du tio chanser att vinna potten 

Ett pris lottas även ut bland de som skjutit insatsskjutningen 
ALLA KAN VARA MED 

 

Enklare servering samt gratis kaffe 

 

Under rådande omständigheter med pandemin 

går vi ut endast med tremannapatruller 

 
Vi startar med A-vapen och fyller på med övriga vapengrupper 

Vapenkontroll kan komma att ske och vapenvikt kommer att finnas för egen kontroll av vapen 
Vid frågor kring tävlingen kontakta tävlingsansvariga  

Kenneth Paulsson 070 644 40 00 eller Jörgen Hedberg 070 397 35 39 
Välkomna till Norra Pistolklubbens andra fältskyttetävling 

Tips! Ta med 
stol och 

myggmedel 



 
 

Möjlighet till logi under ANDRA SKOTTET 
Kretsmästerskap A-vapen 

4 SEPTEMBER 2021 
 

Ni som kommer söderifrån till oss, Norra Pistolklubben, 
för att skjuta fälttävlingen har möjlighet att boka hotell 

till ett bra rabatterat pris i Kiruna. 
Kom utvilad till tävlingen med frukost i magen. 

 
Enkelrum 590:- / natt 

Dubbelrum 790:- / natt 
Frukost ingår 

 
Uppge NPK vid bokning 

 
Hotell E-10  

 
    
 
 
 
          Lastvägen 9 

0980 840 00 
info@e-10.se 

 
Välkomna / NPK 

 
  



 
 

Vägbeskrivning	till	skjutbanan		
	

§ Bild	2	–	4	om	du	kommer	via	E10:an	
§ Bild	5	om	du	har	övernattat	på	Hotell	E10.		

	
	

1. Från	E10:an	i	rondellen	tag	avfarten	mot	Narvik	och	Kurravaara.		
	
	

	
 
 
 

2. Följ	vägen	framåt	och	ta	höger	i	nästa	rondell	mot	Kurravaara.	
	
	

	
	

 



3. Sakkaravaara	skjutbana,	”4e	kilometern”,	ca	2,5	km	från	rondellen.		
	

	
 
 
 

4. Om	du	kommer	från	Hotell	E10,	välj	avfarten	mot	Kurravaara,	fortsätt	rakt	genom	nästa	
rondell,	(samma	som	i	bild	2	ovan).		

	

	
 

Varmt välkomna till Norra PK:s fältskyttetävling J 
 


