Inbjudan till Ryssbergsknallen
Gammalstorps skytteförening inbjuder till 22:e upplagan av Ryssbergsknallen i
korthållsskytte på skjutbanan i Bjäraryd, söndagen den 6 maj 2012.
Tävlingen avgörs i både liggande och en 6 stationers fältskjutning
Fältskjutningen gäller även som Förbundsmästerskap för Blekingeskyttar.
Tävlingsplats:
Organisation:

Skjutbanan i Bjäraryd
Tävlingsledare: Per Olof Olofsson
Banläggare: Daniel Henriksson
Tävlingssekr. Håkan Sigurdsson
Klassindelning:
Liggande: K9 – K15 samt KM skjuter med stöd, K17,KBL, KAL, KEL
och K-veteran skjuter med remstöd.
Fältskjutning: K11 – K15 samt KM skjuter med stöd, K17,KBL och Kveteran skjuter med remstöd KAL och KEL skjuter ett knämål
Tävlingsprogram: Liggande: Grundomgång, samtliga klasser fritt antal provskott plus 20 skott
under en tid av 22 min.
Fältskjutning: Inskjutningsmål plus 6 stationer med kända avstånd sex skott
på varje tot. 42skott.
Finaler:

De 10 bästa skyttarna oavsett klass (ej KM) i liggandetävlingen, samt
lika med 10:e plats, dock högst vad banan tillåter, skjuter final om vilken
som skall bli årets Ryssbergsmästare.
Liggfinalisterna skjuter 15 skott. Markering skott för skott i sista serien.
I fältskjutningen särskjuts det om guldmedaljen.

Lagtävlingar:

Föreningslag bestående av 3 skyttar oavsett klass i båda disciplinerna.
Obegränsat antal lag får anmälas. Resultat i grundomgången räknas.

Priser:

Till minst en fjärdedel av deltagarna i varje klass, samt lagtävlingen.
I klass KM kommer priserna att lottas ut bland deltagarna.

Avgifter:

Anmälningsavgifter, samtliga klasser och lag 70:-. Avgifterna insättes
Samtidigt med anmälningslistans insändande, på Gammalstorps skf:s
Bankgiro 5758-5689.
Bifogad anmälningslista skall insändas till
Håkan Sigurdsson Vallbjörkavägen 10, 291 94 Kristianstad el.
E-post hakan@gtorpskytte.se
före den 30 april.
Enklare servering kommer att anordnas.
Tävlingsdagen, i mån av plats och förhöjd avgift.
På tel. 0709189904.

Anmälan:

Servering:
Efteranmälan:
Upplysningar:

Gammalstorps skytteförening hälsar alla intresserade korthållsskyttar välkomna till en
spännande och trevlig skyttehelg på RYSSBERGET.

För Gammalstorps skytteförening

Håkan Sigurdsson
Ordf.

Ryssbergsknallen i Gammalstorp den 6 maj 2012.
Anmälningslista

Från___________________________________________________________skf/gille
Tillhörande__________________________________________skytteförbund
Föreningens adress, postnr_____________________________________________________
Telefon__________________________
___________________________________________________________________________
Namn

klass

liggande

lag

fältskjutning

klass

lag

vänsterskytt

Tävlingslicensnr.

Anmälningsavgifter st._________a 70:- = Kr____________
Lagavgifter

st._________a 70:- = Kr____________
Summa kronor:_____________

Beloppet insättes på bankgiro 5758-5689 Gammalstorps skf. Samtidigt med anmälan, som i 1 ex.
Insändes senast den 30 april under adress: Håkan Sigurdsson, Vallbjörkavägen 10, 291 94
Kristianstad. Eller hakan@gtorpskytte.se

