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MD har ordet. 
Bergslagens Skyttar har fått äran att arrangera Sveriges första mästerskap i 
korthålls gevär (PCC).  
Vårt mål är att leverera en match i toppklass som både är utmanande, svår, 
balanserad och fri i utförande.  
Förbundet förfogar över platser för rankade skyttar, efteråt släpps platser från 
waitinglist. Det finns möjlighet till lagtävling, avgiften för lag kommer oavkortat 
gå till Friends of Ukraince Defence forces fund (fudffund.ca) 
 
Följ oss gärna på facebook där vi håller er uppdaterade med allt från bygge till 
sponsorer m.m. 
  
Jag vill passa på att uppmana alla att förtidsrösta då tävlingen infaller på 
valhelgen! Följ länken här för att ser hur du gör. 
Din röst är viktig. 
https://www.val.se/att-rosta/var-rostar-jag/fortidsrosta.html 
 
Varmt välkomna till Dalarna. 
 
DVC 
 
MD Fredrik Söderlund 
 
Inbjudan 
Datum: 10 -11 September  
Plats: Ludvika, Gräsmossens skjutbana 
Gren: Dynamiskt Korthålls gevär (PCC) 
Nivå: Level III, Svenskt Mästerskap individuellt och lag 
Startavgift: 1200:-  
Juniorer 360:- 
Lagavgift: 400:- 
Lagtillhörighet är begränsad till klubb. Antal och kategori enligt regelbok. 
 
Squaddning kommer skötas av matchorganistationen, där anmälda lag 
kommer placeras i sina respektive squadder först. Om lag inte vill  blir 
placerade i en squad av match organisationen måste detta anmälas via SSI. 
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Efter registrering kommer ranking via SDSSF att ske, tävlande rankade av 
förbundet kommer att sättas pending/avvaktande först.  
Två veckor senare kommer övriga tävlande att bli satta som 
pending/avvaktande. 
Anmälningsavgiften betalas i shopen genom SSI. 
När ni betalat så godkänns ni automatiskt. 
Om ni inte kan tävla ser vi gärna att ni X:ar er eller kontaktar oss via SSI.  
Då kan vi se till att nån på waitinglist får chansen att tävla.  
Det står varje tävlande fritt att sälja sin plats till någon på waiting list.  
 
Återbetalning sker endast mot läkarintyg. 
 
 
Matchgenomförande 
Tävlingen genomförs med 8 stationer första dagen och 4 stationer andra 
dagen. Beroende på val av squad kan kronograf ske på antingen lördag eller 
söndag. 
 
Schema 
Lördagen FM och EM 
Start FM: briefing kl 07:50  
Start EM: briefing kl 12:50  
Söndagen FM  
Start: kl briefing 07:50  
Start: Kl briefing 10:22  
Resultat och Verifiering 
Matchen kommer tillämpa direkt verifiering.  
När sista skytt signerat sitt resultat kommer stats och RM verifiera och därefter 
sker prisutdelning.  
 
Mat 
Lunch kommer att finns tillgängligt för bokning i shopen framöver.  
 
PM 
Pre-match kommer att finnas tillgängligt, se separat fil angående pre-match. 
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Media 
Detta evenemang dokumenteras med film och foto.  
Bilder och filmer från evenemanget kan komma att användas i syfte att 
informera om vår verksamhet, samt marknadsföra detta och framtida 
evenemang för vår räkning. 
Deltagare samt besökare som invänder sig mot behandlingen tar kontakt med 
fotografen på området alternativt kontaktar tävlingsledningen. 
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