
Nordiska Mästerskapen i 
Skytte 2021 

   

 
 
Svenska Polisidrottsförbundet har efter ett antal års utevaro ifrån officiella 
internationella mästerskap beslutat att återigen delta. Vi har sista åren skickat poliser 
för att representera Sverige i olika idrotter i våra Nordiska länder. Nu är det dags att 
skicka Svenska Poliser till Island för Nordiska mästerskapen i Skytte som går av 
stapeln i Reykjavik våren 2021, flyttat pga av Corona.  
 
Svenska Polisidrottsförbundet kommer kunna skicka max 20 skyttar för att 
representera Sverige. Det kommer tävlas i flera olika discipliner. I varje disciplin får 
tre skyttar från varje land tävla.  
 
Följande discipliner kommer finnas 
 
Women: 
Sport pistol 25 m. 
Standard Pistol 
Service Pistol 
Air Pistol 10 m. 
Air Rifle 10 m. 
Free rifle, half the match, 3 x20 shots 
Free rifle, English-match,60 shots 
 

Men: 
Center fire pistol 
Standard Pistol 
Service Pistol 
Air Pistol 
Air Rifle 
Free rifle, fullmatch, 3 x 40 shots 
Free rifle, English-match, 60 shots 

Open class: Pistol 50 m. Unisex 
 
Service Pistol är en för i år ny gren. Man använder här sitt tjänstevapen. 50 skott 
kommer skjutas under en ca 40 minuter. Från olika avstånd och i olika positioner. 
 
Uttagning 
Är du en bra skytt, med meriter och erfarenhet som gör att du är en av våra värdiga 
representanter. Tveka inte att höra av dig till Ingemar Jonsson som är ordförande i 
Polislandslagsföreningen. Ingemar kommer ansvara för nominering av skyttar som 
skall ingå i landslaget. Maila din intresseanmälan som innefattar dina tidigare meriter 
både på civila tävlingar samt polismästerskap.  
 
Skicka intresseanmälan till ingemar-s.jonsson@polisen.se. 
 
Nordiska mästerskapen 
Mästerskapet går av stapeln på Island, Reykjavik. 
Datum: våren 2021. 
Kostnad: du står själv för resa till och från Keflavik, flygplats i Reykjavik.  
Övriga kostnader såsom kost, logi och transporter på plats står Svenska 
Polisidrottsförbundet för. 
 
Mer information får ni vid en intresseanmälan samt ytterliga information till er som blir 
uttagna till mästerskapet. 
 
Svenska Polisidrottsförbundet, info@polisidrott.se 
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