
GO BALLISTIC 2020  

IPSC LVL 2 HANDGUN COMPETITION 

(Tävlingen är framflyttad från den 2 maj 2020 pga. 

Coronaepidemin) 

Ballistic Sweden IPSC bjuder härmed in till level 2 

handgun match, 6 stages, den 6 september 2020. 

Plats: Dannemora PK pistolbana:  

60.242780 N, 17.909220 E 

Google Maps: https://goo.gl/maps/YMyAzcPgKeF2 

Tid: Skyttar på plats senast kl 08.45.  

Första skott kl 09.00. 

Tävlingen slutar: ca 18.00 

(Tävlingsfunktionärer på plats kl 08.00 den 3 maj frukost finns, RO 

genomgång kl 08.00 den 3 maj på ”kontoret” i skyttepaviljongen) 

Skyttar går direkt till sin respektive Stage;  

Squad 1=Stage 1, Squad 2 = Stage 2 osv. 

Startavgift: 375 kr, betalas till när man blivit 

"pending/avvaktande" via Paypal.com 

Ballistic Swedens Paypalkonto: info@ballisticsweden.se 

Minimum 116 rounds. Region Sweden 

Max 78 competitors in main match.  

Max 75 competitors in prematch. 

Registration is open from 22nd of March 18.00 CET. 

https://goo.gl/maps/YMyAzcPgKeF2?fbclid=IwAR3tLvWa--F97x6ou7kLLz3iXg1SN_sWRl43MlRH_UAkdHBwxKImHMffru4


Betala inte förrän ni står som pending! 

Betald anmälningsavgift återbetalas ej. 

Squadding öppnar för godkända tävlande 12 april kl.18.00 

 

Tävlande blir approved när betalning erlagts. 

Kontroll av IPSC-Licens samt ID kommer ske, ingen får starta 

utan giltig IPSC licens. Avgift återbetalas ej vid avsaknad av giltig 

IPSC licens. 

 

Regelverk: Senaste versionen av IPSC regelboken. 

 

Säkerhet: Avseende pekvinklar är det tillåtet att peka över 

skjutvallar inom pekvinklarna om fingret är utanför varbygeln. 

 

Om tävlingen tvingas att ställas in på grund av myndighetspåbud 

avseende Coronaepidemin kommer matchen sättas ut till ett 

senare datum. Alla tävlande behåller sin plats. Ingen avgift 

återbetalas av denna anledning. Tävlande som ej kan deltaga i en 

senarelagd match har själva att överlåta platsen till en av 

tävlingsledningen godkänd tävlande (innehavare av giltig IPSC 

licens). 

Boende 

Närmsta hotell är Wärdshuset Gammel Tammen i Österbybruk 

Mat 

Det går att beställa lunchlåda, kött eller vegetariskt i Match shop på 

Shootnscoreit, kaffe och dryck ingår i priset.  



Det finns ingen mataffär eller restaurang närmare än 5-6 kilometer från 

skjutbanan, det är därför lämpligt att medtaga förtäring om detta ej 

beställs. 

 

 

Parkering 

Parkering finns i direkt anslutning till skjutbanan. Det går att ställa upp 

husvagn, husbil men det saknas eluttag samt vattenförsörjning. 

 

Prisutdelning 

Prisutdelning sker efter matchen. 

Frågor från tävlanden 

Alla frågor från tävlanden som inte är funktionärer ställs till: 

 david.lindgren@ballisticsweden.se 

 

Prematch 

Prematch (endast för tävlingsfunktionärer och efter överenskommelse med 

David Lindgren) skjuts den 5 september 2020, samling 08.30, första skott kl 

09.00. Tävlingsfunktionärer deltar kostnadsfritt och erhåller frukost och 

lunch båda dagarna välj mat i Match shop på Shootnscoreit. 

Frågor gällande Pre-Match ställs till: info@ballisticsweden.se 

 

Varmt välkomna 

 

MD      RM  

David Lindgren    Björn Grengert  
David.Lindgren@ballisticsweden.se 

 


