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BROMMA-SOLNA SKYTTEFÖRENING 

TILL 

 

Polis-SM, gevär och k-pist 
  

Gevär Fält och bana, K-pist Fält och bana. 

 

 2020/09/26-27 
 
 

STÅLBODA SKYTTECENTER, KUNGSÄNGEN  



Varför inte passa på att göra något mer i Stockholm i samband med 
tävlingshelgen?  
 
Vi hälsar er välkomna till ett SM arrangerat av Bromma-Solna skytteförening. Först och främst 
hoppas vi att ni ska trivas på Stålboda Skyttecenter under lördagen och söndagen den 26 - 27 
september.  
 

                 
 

Vad ni i övrigt kan göra i samband med besöket i Stockholm är upp till er själva. Utbudet är enormt 
av sevärdheter, evenemang, natur. Och kanske till och med släktingar? Det finns muséer för alla 
smaker. Musikevenemang och teatrar. Du kan gå på mord- (nåt för en Polis??) eller stadsvandring i 
Gamla Stan. Så det är bara att sätta igång att googla. Men var ute i god tid, populära aktiviteter, 
teatrar och shower blir snabbt fullsatta. Sedan finns ju möjligheten att bara röra sig runt, se på 
sta´n. Shoppa.  
 

                   
 
Ett alternativ är att lämna staden och besöka naturen. I Stockholms län finns allt från storstad och 
den urbana livsmiljön till glesaste glesbygd och naturnära upplevelser. Stockholms Skärgård är 
bland det vackraste i världen med sina 30 000 öar. Skärgården har faktiskt ännu 32 yrkesfiskare. 
Det är inte så långt heller till ett antal slott och herresäten i länet. Drottningholms slott, 
Rosersberg slott, anrika Sigtuna med sin småskaliga bebyggelse är värt ett besök. Men tappa nu 
inte bort tiden. Dagtid på lördag och söndag ska Du vara på skjutbanan! Det är Polis-SM.  
 

Stockholm – Nu kör vi! 
  



TÄVLINGSLEDNING: Tävlingsledare: Ulf Ingmansson 
  Bitr. tävlingsledare: Mikael Nilsson 
  Tävlingssekreterare: Klas Gustafsson 
  Kassör:  Göran Palm 
  Banläggare:  Mikael Nilsson och Lennart Flinck 
  Södertörns representant: Magnus Kurki   
 
TÄVLINGSCENTRUM: Stålboda Skyttecenter, Kungsängen i Upplands Bro kommun. E18 avfart 

150 mot Livgardet. Sedan vägvisning. 
 

HEMSIDA:  www.polisidrott.se  
 
PROGRAM: Lördag förmiddag: Polis-SM fältskytte k-pist, genomförs på skjutbanor. 

Tävlingen omfattar sex stationer för samtliga deltagare. 
Lördag eftermiddag: Polis-SM fältskytte gevär, genomförs som 
figurfältskjutning på bana. Tävlingen omfattar sex stationer för samtliga 
deltagare. Seniorer har ”kort skjuttid” och veteraner har ”lång skjuttid”.  
Söndag förmiddag: Polis-SM banskytte k-pist, genomförs som 
mästerskap enligt regelbok Nationellt skytte. Elektronisk markering. 
Söndag eftermiddag: Polis-SM banskytte gevär, genomförs som 
mästerskap enligt regelbok Nationellt skytte. Elektronisk markering. 

 
REGELVERK: Tävlingarna genomförs enligt Regelbok Nationellt Skytte (Utgåva 2019-

01-31). 
 

JURY: Anslås tävlingsdagen. 
 
KLASSER: Seniorer. 

Veteraner: Alla skyttar födda 1965 och tidigare. 
 
”FÖRENINGSLAG”: Tvåmannalag oavsett klass. 
 
ANMÄLAN: Föranmälan på bifogad anmälningslista senast den 9 augusti till Göran 

Palm. Listan sänds per e-post goranpalm78@hotmail.com eller post till 
Göran Palm, Terrängvägen 54, 129 48 HÄGERSTEN. 

       
PATRULLISTOR:  Patrullistor och skjutlagslistor med starttider distribueras till anmälda 

senast den 13 september.  
 
AVGIFTER:  Individuellt   100 kr per start. 
  Föreningslag   100 kr per lag.      

Lunch, förbeställd: 100 kr per dag. 
 
Avgifterna sätts in i samband med anmälan till konto Nordea  
1402 37 654 65. Obs! ange ”Polis-SM Skytte” och ”Förenings-namn 

 
INSKJUTNING: Gevärsfältskjutningen inleds med provserie om 3 skott. 

K-pistfältskjutningen inleds med provserie om 5 skott. 
 
 
KAMRATMIDDAG: Middag arrangeras av Stockholmspolisens skytteförening vid 

Grimstastugan (Grimsta skjutbana), Kanaans väg, Vällingby. Kostnaden 
är 100 kr. Föranmäls och betalas i samband med anmälan. 

http://www.polisidrott.se/
mailto:goranpalm78@hotmail.com


  
PRISUTDELNING: Sker för lördagen tävlingar i samband med kamratmiddagen. 

Prisutdelning för söndagens tävlingar sker direkt efter sista finalen. 
 
SERVERING: På tävlingscentrum finns lunch- och enklare caféservering. Lunch 

förbeställs och betalas vid anmälan. Gäller även för medföljande. Till 
lunchen serveras sallad, smör och bröd samt måltidsdryck. Kaffe och 
bulle/kaka finns till försäljning. 

  
UPPLYSNINGAR: Göran Palm, 076-797 65 82, goranpalm78@hotmail.com 

Magnus Kurki, 073-983 63 23, magnus.kurki@telia.com 
Tävlingsledare Ulf Ingmansson: ulf@ingmansson.se 
Bitr. tävlingsledare Mikael Nilsson: 070-845 77 81, mtec041@gmail.com 
Tävlingssekr. Klas Gustafsson: 076-213 82 32, klasg02@gmail.com 

 
BOENDE: Welcome Hotel i Barkarby. hemsida: www.welcomehotel.se  

tel 08-621 61 00. 
I övrigt hänvisas till förekommande söksidor för boende. 

   

 

VÄLKOMNA 
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