
SM I LUFTPISTOL 2023 

På uppdrag av SvSF har Umeå Pistolskytteklubb tillsammans med Rundviks 

Pistolklubb, Vännäs Pistolskytteklubb och Nysätra Pistolklubb glädjen att 

bjuda in till svenska mästerskap i luftpistol.  

Fredag 24 mars – Söndag 26 mars 
 

 
 
 

Webbplats: https://www.umepk.nu/luft-sm-2023/ 
 

Tävlingsplats: Umeå skyttehall  
Kordinater: RT90: X: 7089020, Y: 1719130, WGS84: Lat N 63° 50′ 23″ Lon E 20° 
15′ 37″, Decimal: 63.8398, 20.2605  
Se umeaskytteallians.se för vägbeskrivning. 
 

Tävlingsledare: Åsa Edvinsson 
 

Grenar: Falling Target, individuellt 
Snabbluftpistol, individuellt 
Mixed Team 10 m 
Luftpistol 10 m, individuellt och lag 
 

Bestämmelser: Tävlingarna genomförs enligt SvSF:s bestämmelser samt pistolsektionens 
tävlings-PM. Tävlingsjury anslås på plats. 
 

Tävlingsprogram: Fredag 24/3  
- Kl. 08.00-15.00 Snabbluftpistol, juniorer samt seniorer 
- Kl. 12.00-15.00 Mixed Team, juniorer 
- Kl. 15.00-18.30 Falling Target, seniorer  
Lördag 25/3 
- Kl. 08.00-17.00 Luftpistol 10 m, seniorer 
- Kl. 16.00-19.00 Falling Target, juniorer 
Söndag 26/3 
- Kl. 09.00-12.00 Luftpistol 10 m, juniorer 
- Kl. 10.30-15.30 Mixed Team, seniorer 
 
Juniorer kan starta i samtliga seniorklasser utom i Snabbluftpistol. 
 
Samtliga tider är preliminära och kan komma att ändras beroende på antal 
startande. Slutliga starttider kommer att publiceras på 
https://www.umepk.nu/luft-sm-2023/ 
 

Träning: Öppen träning i begränsad omfattning anordnas torsdag 23 mars kl. 18.00–
20.00. Snabbluftpistolträning sker mot stillastående mål. Begränsad möjlighet 
till inskjutning kommer att finnas på fredag, lördag och söndag på angivna 
banor under delar av dag och kväll. Tider för detta anslås på plats.  
 

https://www.umepk.nu/luft-sm-2023/


Anmälan: Anmälan senast fredag 24/2 2023. Efteranmälan möjlig i mån av plats och mot 
förhöjd avgift. 
 

Startavgifter: Seniorer 250 kr per start individuellt och per lag. 
Juniorer 150 kr per start individuellt och per lag. 
 
Avgiften ska sättas in på Umeå PK Bankgiro 5719-3328 senast till den 2 mars. 
Märk betalning med skyttens namn, förening samt antal starter. Förhöjd avgift 
för efteranmälan med 100 kr/start.  
 

Utrustning: Utrustningskontroll obligatorisk före start. Stickprovskontroller kommer att 
utföras efter genomförd tävling. Vapnen ska hållas nerpackade i 
samlingsutrymmen. Tider för utrustningskontrollens öppethållande kommer 
att publiceras i samband med startlistan. 
 

Priser: Prisutdelningar genomförs direkt efter finaler på respektive tävlingsdag. 
Förutom mästerskapstecken utdelas hederspriser till bästa fjärdedel i varje 
klass. Ej uthämtade hederspriser tillfaller arrangören. 
 

Servering: Servering finns vid tävlingsplatsen fredag till söndag under tiden då tävlingarna 
pågår. Lunch kommer att serveras ca kl. 11.00-15.00, fikaservering övriga tider. 
 

Boende: 
Rabatterade 
priser under SM i 
centrala Umeå 

Hotell Aveny 
Enkelrum 890 kr/natt, dubbelrum 990 kr/natt 
Frukost ingår i allt boende. 
  
Bokning görs via https://redirects.ligula.se/welcomeaveny eller e-post: 
hotelaveny@profilhotels.se eller via telefon på tel nr: 090-13 41 00. Ange kod 
”Pistol SM” vid bokning. Rum finns preliminärbokade fram till 23/2 2023. Mera 
information om hotellet finns på ligula.se/profilhotels/hotel-aveny/ 
 
Norrland YMCA Hostel 
Enkelrum 588 kr/natt, dubbelrum 842 kr/natt, fyrbäddsrum 1 405 kr/natt. 
Frukost, sänglinne, handduk och städning ingår i alla rum. Tillgång till kök för 
självhushåll. 
 
Bokning görs via https://www.ny-hostel.se/boka-rum eller e-post: 
kontakt@nyhostel.se eller via telefon på tel nr: 090-18 57 18. Ange kod ”SM 
pistolskytte” vid bokning. Det finns preliminärbokade rum fram till 1/3. Mera 
information om boendet finns på https://www.ny-hostel.se/ 
 
Både hotellet och vandrarhemmet ligger ca 200 m från Centralstationen och 
busstationen i Umeå och ca 1,5 km promenadväg från luftskyttehallen.  
 

Övrigt: Tävlingens hemsida https://www.umepk.nu/luft-sm-2023/ kommer 
fortlöpande att uppdateras med ny information. Där kommer även startlistor 
och resultat att publiceras. Frågor besvaras via e-post på 
asablomqv@gmail.com eller av Åsa Edvinsson på tel: 070-560 92 42. 

 
Arrangörerna hälsar alla skyttar varmt välkomna till Umeå! 
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