
PM Skyttelöpnings KM 
 
Samlingsplats:  

Malörtsvägen 8, därefter 500 m gångväg till arenan. Avgång till arenan 17:30. Arenan 
är i en myr. 

 
Vid arenan före första start:  

Inskjutning, provladdning, genomgång av tävlings- och säkerhetsregler, valfri 
provlöpning av banan 

 
Start:                 Första start 18:00. Deltagarna skickas ut i grupper med ca 2 min start mellanrum. 

Snabbaste löparna startar först.  
 
Klasser:             Lång och medel. Långa springer 5 varv á 1 km + 5 varv i myren + fyra skjutningar. 

Medel 5 varv á 1 km + fyra skjutningar. Deltagarna bestämmer vid arenan klass. 
Åldersgräns 12 år.  

 
Skyttet:             Luftgevär. Olika modeller och sikten. Det kommer att finnas ca 10 gevär och 

skjutbanor. Gevären kommer att ligga kvar vid skjutbanan. Deltagarna kan komma att 
skjuta med olika vapen. Arrangörerna kommer att iordningställa skjutbanorna när det 
skjutits på alla banor. Gevären laddas med 1 skott åtgången. Skjutmålen är 5 burkar av 
olika storlek. Fyra skjutningar och 5 skott/skjutning. Burkarna ska ramla omkull för att 
det ska räknas som träff. Avstånd 8-10 m, avgörs när vi ser deltagarnas skjutförmåga 
på inskjutningen. Stående eller knästående skjutställning är tillåtet. Alla kommer skjuta 
på samma avstånd. Arrangörerna anvisar vilken bana som deltagarna ska skjuta på. 
Varje missat skott = 1 straffrunda i myren. Straffrundan är ca 90 m.  

 
Respektive deltagare håller reda på hur många skott och skjutningar som är 
genomförda och hur många straffrundor de ska springa.  

 
Arrangören bistår de som önskar hjälp med att ladda vapnen.  

 
De som springer långa banan kan välja att springa slingan i myren före eller efter 
skyttet. Genom detta kan väntetid på att få skjuta undvikas.  

 
Löpningen:       Löpningen mellan skjutningarna sker på 1 km lång lätt kuperad slinga i på stig. Banan 

är uppmärkt med rödvit snitsel. Deltagare som vill passera annan löpare får tillämpa 
”ur spår”. Trailskor rekommenderas.   

 
Tidtagning:      Alla deltagare tar sin egen tid med egen klocka! Om det blir kö vid skjutningarna 

stänger deltagarna av sin egen tidtagning och startar den så fort banorna blir lediga.   
 
Mat:                  Efter loppet kör vi afterrun på Malörtsvägen 8. Här serveras grillad hamburgare och 

dricka. Pris max 30:- vilket inkluderar ammunition. Swishas på plats.  
 

Kom ihåg att ta med ombyte då det kan bli blött och skitigt i myren. Har man tur finns 
det plats i poolen men då behöver du ta med badkläder och duscha efter loppet. 

 
Supporters:      Är välkomna och kan också anmäla sig för mat. Extra arrangörsstöd vid arenan 

kommer att behövas.   


