
 

 

 
 

MSG har härmed nöjet att inbjuda till 2022 år Svenska Mästerskapet i IPSC gevär och 
Malmö Rifle Championship 2022. 

 

Datum: 2022-06-18 – 2022-06-19 (Pre-match 2022-06-16 – 2022-06-17) 

Tid: Briefing på station 07:45, första skott 08:00. 

Antal stationer: Minst 14 stationer + Kronograf 
Stationsbeskrivningar kommer att publiceras så snart de är sanktionerade. 

Antal skott: 200 minimum (Preliminärt) 

Antal platser: Totalt 168 platser i main-match varav 32 är reserverade för landslagsskyttar från 
SE/DK/NO/FI. 

Sanktionering: Level 3 

Startavgift: 1300 SEK 

Lunch: Lunch finns att beställa i matchshopen i SSI för 90 SEK per portion. 
Lunchen levereras av Lucy´s Diners Foodtruck (www.lucys.se) 

Prisutdelning: Prisutdelning senast 1 timme efter sista skott.  
Utlottade priser skall avhämtas personligen på plats under prisutdelningen. 

Registrering i SSI: https://shootnscoreit.com/event/22/13566/ 

Registrering öppnar: 2022-01-30 kl 20:00 
Alla skyttar hamnar i ”Waiting”. 

Fördelning av platser: 2022-02-26 kl 20:00 
Skyttar med förtur sätts som "Pending". Därefter tilldelas platser bland de övriga som har 
status ”Waiting” enligt anmälningsturordning. 

Betalning: Sker inom tio dagar från skytten sattes till "Pending" via Swish (för svenska skyttar) direkt i SSI 
och via banköverföring för utländska skyttar. Efter tio dagar utan betalning sätts skytten till 
"Denied" och slotten går till nästa på "Waiting". 

Väntelista vid fullt: OM matchen blir full står alla skyttar med status ”Waiting” kvar på väntelista och kommer att 
tilldelas plats löpande i mån av plats. 

Återbetalning: Skytt som betalt startavgift men inte önskar stå kvar som "Approved" uppmanas meddela 
arrangören via SSI för återbetalning. Sista dag för återbetalning till skyttar som fått status 
”approved” är 2022-05-18. Efter detta kan slottar säljas. En hanteringsavgift på 100 SEK 
kommer tas ut. 

Vägvisning:  Spillepengens Skjutbana, Västkustvägen, Malmö. 
GPS-koordinater till banan: (RT90: X: 6170504, Y: 1326468. WGS84: Lat N 55° 37′ 58″ Lon E 
13° 2′ 58″. Decimal: 55.6329, 13.0497 

Kontakt: https://shootnscoreit.com/event/22/13566/contact/?next=/event/22/13566/staff/ 
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