
Inbjudan till  

Kullaknallen 2023  
Kullens PK inbjuder till tävling i grovfältskjutning med 

pistol och revolver, söndagen den 12 februari 2023 

Plats:  Kullens PK skjutbana, Skjutbanevägen 50, Höganäs. 

Vägvisning: Vid väg 111, norr om Höganäs. 

Anmälan: Via SSI Kullaknallen 2023 (shootnscoreit.com) Har du inget konto, gå in på 

https://shootnscoreit.com/ och skapa det, det är gratis. Instruktion finns 

som bilaga. 

När du har skapat konto, gå till matchen och anmäl dig. Betala enl. nedan, så 

blir du godkänd av kassören och kan välja patrull. 

Tänk på att om du ska skjuta mer än en gång, måste det vara minst 1½ 

timme mellan patrullerna. Danska skyttar betalar med PayPal. 

Vapen: Av Svenska pistolskytteförbundet & DGI godkända. 

Vapenkontroll: Kommer att utföras* 

Omfattning: 8 stationer om 6 skott. 

Klasser: 3, 2, 1, Vet Y och Vet Ä inom vapengrupp A, B, och R. 

 Junior inom vapengrupp C. 

Startavgift: 150 SEK per start. Betalas in på bankgiro 175-1122 eller  

 swish 1235557251, i samband med anmälan. 

Servering: Mackor, korv och en enkel varmrätt kommer att kunna köpas 

Tävlingsledare: Gert Nielsen 0702604706. 

Övrigt: Skjutställningar enl. skjuthandboken B3.1, förutom liggande, kan  
förekomma. 

Prisutdelning kommer att ske efter tävlingen*. Priser kvitteras ut 

personligen. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören. 

Det kommer skjutas i 7 manna patruller* 

*( förutsatt Covid19 inte kommer tillbaka) 

Om du har problem med anmälan, kontakta arrangören, så kommer du att få hjälp 

OBS! Vapen skall bäras i hölster eller väska mellan stationerna. 

https://shootnscoreit.com/event/91/805/
https://shootnscoreit.com/


Tillägg till Kullaknallen 2023  
För dig som inte redan har ett konto, gå till https://shootnscoreit.com/ 

 

 

Gå till inställningar och fyll i skyttekortsnummer, telefonnummer och dyl. 

Anmäl dig till tävlingen här: SSI Kullaknallen 2023 (shootnscoreit.com) 

 

 

Klicka här 

Fyll i 

Klicka här 

Klicka här 

https://shootnscoreit.com/
https://shootnscoreit.com/event/91/805/


Tillägg till Kullaknallen 2023  
Välj vapengrupp, klass, klubb (den borde följa med från din registrering), fyll i vapen/serienummer 

och acceptera tävlingsdatapolicy.  

 

Om det kommer upp en varning i rött vid anmälan till mer än 1 vapengrupp, bara ignorera den och 

fortsätt med anmälan. OM DU GÖR FEL: Försök inte avregistrera dig och registrera på nytt, kontakta 

istället arrangören, så hjälper vi dig. 

For danske skytter: Våbengruppe A = GPA, våbengruppe B =GP, våbengruppe C = TP og Våbengruppe 

R = GR. Klasse 1 modsvarer DK 3, klasse 2 = DK 2 og klasse 3 = DK 1,  junior får lov til at skyde C = TP 
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