
Södra Dals PSF 
  inbjuder till 

Nationalsaluten 2022 
 

Nationell tävling i Militär snabbmatch 
 
 
 

Tid och plats  Nationaldagen måndagen den 6 juni 2022   
Föreningens skjutbana i Kärr, Sundals Ryr. GPS : 
N 58° 35' 11.92", E 12° 11' 35.94" 
alternativt 
N 58° 35.1987', E 12° 11.5991' 
 

Anmälan  
 
 

Föranmälan till Kerstin Östedt via mail sdpsf@telia.com eller sms 076-
9480144 senast måndagen 30 maj. 
   

Besked om 
starttider 
 

Via mail senast lördagen den 4 juni, eller sms vid tlf. anmälan. 
  

Startavgift 120 kr per start, betalas till Swish eller jämna kontanter i samband med 
vapenkontrollen. 
 

Tävlingen 
- Omfattning 
 
- Vapengrupper 
 
- Skjutklasser 
 
Vandringspriset 
Södra Dals 
Nationalhylsa 

 
Helmatch: 12 serier om 5 skott mot snabbskjutningstavla i svängställ.  
 
A-, B- C- och R-vapen. Olika vapengrupper kan komma att skjuta i samma 
skjutlag. Högst antal starter 3. 
Enl.skjuthandboken. 
 
Se nästa sida 
 

 
Priser  

 
Till bästa fjärdedelen i varje (ev sammanslagen) klass i huvudtävlingen. 
Segraren i tävlingen om vandringspriset erhåller miniatyr av Södra Dals 
Nationalhylsa. 
 

Vapenkontroll  Tider meddelas med starttiderna. 
 

Servering I klubbstugan. 
 

Frågor  Mattias Palmaer mobil 070 - 3580879, på tävlingsdag SMS säkrast då det är 
dålig mobiltäckning. 
 
 

 
  

mailto:sdpsf@telia.com


 
Nationalsaluten Statuter 
Vandringspriset Södra Dals Nationalhylsa 
 
Den skytt som uppnår den högsta poängsumman vid dagens tävling erhåller inteckning i 
vandringspriset. Skytt får tillgodoräkna sig det sammanlagda resultatet av sina två bästa 
vapengrupper. 
  
Förtydligande: En skytt som under dagen tävlar i fyra eller tre vapengrupper får räkna de två högsta resultaten, en 
skytt som tävlar i två vapengrupper får räkna dessa, och en skytt som tävlar i en vapengrupp får räkna det resultatet. 
Endast en C-start tillåts. 
 

Den skytt som får dagens inteckning erhåller en miniatyrhylsa. Vandringspriset erövras för alltid av 
den skytt som först har erhållit fem inteckningar. Vandringspriset förvaras av Södra Dals PSF tills 
det har erövrats för alltid. 
 
Inteckningar 
 
 
2018 Anders Norgren   Grästorps PSK 1127 P 
2019 Jan Olov Danielsson Älvdalens PK 1146 P 
2020 Ingen inteckning (Tävlingen utfördes som Kretstävling) 
2021 Anders Norgren   Grästorps PSK 1119 P 
 


