
 

 
Jönköpings Pistolskytteklubb 
 
 

 

 

INBJUDAN till 9:e årliga  

300 meter Grizzly shoot  

  

  
Datum : Söndagen, 2018-12-09 

Tid : Drop-in från kl 09:00. 

Vid två starter börja senast 10:00 

Vid tre starter börja kl 09:00! 

Fyra starter i mån av tid och ljus. 

Plats : Ryttarns Mosse, Jönköping 

 

Arrangören är tacksam för föranmälan:  

300metergrizzlyshoot@jonkopingspk.se 

Ange namn, klubb och vapengrupper (se sidan 2). 

Möjlighet till anmälan på plats finns, men för att underlätta förberedelserna ser vi helst att ni 

föranmäler er. 

 

Omfattning:  

Inskjutning 1 serie á 5 skott, endast på 100m. 

2 serier á 5 skott på 100m 

2 serier á 5 skott på 200m 

2 serier á 5 skott på 300m 

Markering sker efter 10 skott på varje avstånd. 

Alla mål står längst fram och skjutlinjen backar för varje nytt avstånd. 
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Skjuttider:  30 sekunder laddtid och 2 minuter skjuttid per serie (gäller alla avstånd).* 

 

Mål:  GESAB (tidigare Canaxa) 49620 Björn Front Papper 70x100cm 

 

Särskjutning:  Vid lika resultat vinner den med flest träffar på 300m. Om båda skyttarna har 30 träff 

sker särskjutning 2 serier á 5 skott på reducerad björntavla Canaxa 49635 på 100m. För vapengruppen 

Half-Size sker särskjutning på 200m. 

 

Skjutställning: Valfri (magnumrulle är tillåten) 

 

Vapengrupper*:  

Big Bore Revolver 

Big Bore Production 

Big Bore Unlimited 

Big Bore Half-Size (Unlimited med optiska riktmedel tillåtna) 

 

OBS!  Spotter är tillåtet. Glöm inte ta med skjutmatta/liggunderlag! 

 

Startavgift:  50kr per vapengrupp. Startavgifter betalas med fördel med Swish - xxxxxxxx 

Det är tillåtet att starta med samma vapen i flera vapengrupper om vapnet uppfyller kraven för mer än 

en vapengrupp. 

Vill du skjuta fler starter än du har vapen till? Var inte rädd för att fråga, vi lånar gärna av varandra! 

 

Prisutdelning:  Prispokal till 1:a plats i varje vapengrupp. Senast 15:00 eller tidigare beroende på antal 

skyttar. 

 

Servering:  Enklare servering finnes. Vi kommer ha tillgång till ett litet skjutledarbås där man kan 

värma sig några minuter och få en kopp kaffe och kaka. 

 

Vid frågor kontakta:  

Mikael Abdellah, metallsilhuett@jonkopingspk.se 

Jonas Björk, info@jonkopingspk.se  eller 0702 -79 24 45 

 

Vi svarar gärna på frågor om vilken vapengrupp ditt vapen går in i. 

De flesta vapen inom SPSF vapengrupper A, B, R och M går att använda. 

 

OBS! Du behöver inga långpipiga custombyggen för att kunna vara med!  

En av de bästa placeringarna tidigare år har skjutits med en 4" Colt Python .357 Magnum! 
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