
 
 

   
  Jönköpings PK                                                                                          Borås Pistolskyttar 

 

RIKSSERIETÄVLING 
 

MagnumPrecision 
         Datum                               13/4 – 8/6 – 3/8 – 10/11 – 7/12                             Datum 
        13 april                                                                                                             8 juni 
    10 november                                                                                                      3 augusti 
                                                                                                                              7 december 

INBJUDAN 
 

Jönköpings PK tillsammans med Borås Pistolskyttar inbjuder härmed till riksserietävling i 
MangumPrecision med 5 deltävlingar under 2013 med start i Jönköping den 13 april och 
avslutning i Borås den 7 december med tillhörande prisutdelning. 
 

Tävlingsplats 13 april och 10 november: Jönköpings PK:s skjutbana (Ryttarns Mosse). 
Från E4 Ekhagsrondellen kör väg 31 mot Nässjö, ta första avfarten höger. Följ skyltning mot 
"Ryttarns Mosse Skjutbanor". Vid stora parkeringen passera bommen och kör ner på skjutvall 
100m. 
 

Tävlingsplats 8 juni, 3 augusti och 7 december: Borås PS skjutbana (Kråkered). 
Kör från Borås Varbergsvägen passerar Transås Taverna på vänster sida fram till rondell. Tag 
vänster mot Växjö kör till nästa rondell tag höger mot golfbanan, när du passerat golfbanans 
infart delar sig vägen i ett Y tag snett vänster fortsätt ca 800 m då ser du skjutbanan på vänster 
sida. 
 

Anmälan och ev. vapenkontroll: 08:45 anmälan och skjutning sker "drop-in".  
Vid mer än 1 start anmälan senast kl. 09.45. 
Max 4 starter per skytt i mån om plats och tid. 

 

Omfattning: Tävlingen går över 6 serier om 5 skott vardera + 
provserie. 

 

Startavgift:   60kr en start, 100kr två starter, 130kr tre starter, 
   150kr fyra starter. 
 

Vapengrupper: 1. Revolver .44 Mag (M1+M2) 
2. Revolver .357 Mag (M3+M4) 
3. Pistol 9mm-.455 (M6) 
4. Revolver .38 special-.44 Mag 6,5” (M7+M8) 
5. Silhuettgrupp .17-.500 (centralantänd ammo) 

  
Priser: Pokalpriser utgår till första ¼ i varje vapengrupp 

baserat på de fyra bästa deltävlingarna. 
 

Servering: Sedvanlig servering kommer att förekomma såsom 
korv, kaffe, dricka, bullar, kexchoklad etc. 

 

Tävlingsledare Jönköping: Jonas Björk 0702-79 24 45 
Tävlingsledare Borås: Johan Petterson 0702-92 53 92 
 

Tävlingsjury: Anslås tävlingsdagen 
 

Sekretariat: Jönköpings PK och Borås PS styrelse 

 
Arrangerande föreningar hälsar alla varmt välkomna att delta med ett glatt skyttehumör. 


