
Årets Rekryt 2019 
 

Dalarnas Pistolskyttekrets inbjuder till tävling för nya skyttar i syfte att 
främja nyrekryteringen. 
 
Bakgrund: 
Alla skyttar som blivit medlem i en pistolskytteförening tillhörande Dalarnas Pistolskyttekrets samt 
examinerats för ”Grönt kort” efter 2018-10-21, inbjuds till årets upplaga av ”Årets Rekryt”. Ingen skytt 
kan/får ställa upp mer än en gång i tävlingen. 
Observera att den klubb som vinnaren representerar arrangerar nästa års ’Årets Rekryt’. 
För mer information om tävlingsregler hänvisas till bifogade tävlingsregler. 
 
Tävlingsdag: 
Lördagen den 21 September 2019 med start kl. 10.00 
 
Anmälan: 
Klubbvis föranmälan via e-post info@gmpsk.se ska vara tävlingsledaren tillhanda senast 18/9. Ingen 
startavgift. 
 
Plats: 
Karta på vår hemsida http://www.gmpsk.se  Vägvisning från ”Dalviks Kvarn” –rondellen Rv71. 
 
Tävlingsmoment: 
Tävlingen omfattar tre precisionsserier + 3 tillämpningsserier med skjuttid 40 sek. per serie på av 
arrangören vald tavla enligt bestämmelserna för pistolskyttemärket. 
 
Årets Rekryt: 
Erhåller kretsens tävlingsmedalj i guld, graverad med namn och årtal. Medaljen utdelas vid kretsens 
årsmöte. 
Årets Rekryt får även ett frikort av kretsen som ger 1 betald start per tävling fram till årets rekryt 2020. 
Det kommer även att lottas ut 1 styck frikort bland resterande startande i Årets rekryt.  
Kortet gäller endast tävlingar i precision och fält, gäller endast på tävlingar inom Dalarnas 
pistolskyttekrets som är godkända av kretsen. 
 
Genomförande: 
Ur säkerhetssynpunkt skall erfarna skyttar ur varje förening som anmält deltagare, närvara vid tävlingen 
och assistera sina föreningskamrater. 
För varje femtal anmälda skyttar skall en handledare medfölja. Varje klubb måste själv ansvara för att 
anmäld skytt uppfyller kraven för deltagande; dvs. ny medlem i en pistolskytteförening tillhörande 
Dalakretsen sedan 2018-10-21 samt att skytten under tiden efter detta avlagt godkänt prov för grönt kort. 
 
Vapen och ammunition: 
Alla av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen i kal .22 är tillåtna.  
Vapenkontroll skall vara genomförd senast vid uppropet av respektive skjutlag. 
 
Resultat: 
Tävlingsresultat kommer att redovisas på www.dalakretsen.se & www.gmpsk.se 
 
Tävlingsledare: 
Henning Rydén  0767 68 89 29 
 
 
VARMT VÄLKOMNA! 


