Varbergsortens bilfältskjutning 3/3 2013.
Samtidigt avgörs SSM i fältskjutning för skyttar tillhörande Blekinge,
Smålands, Skånes samt Hallands skyttesportförbund (övriga skyttar
är välkomna att tävla om hederspriserna).
Samlingsplats är skyttepaviljongen i Älekulla, öster om Varberg,
telefon tävlingsdagen; 070-6733405 eller 0703-190327
Tävlingen omfattar 7 stationer (OBS ! de tre första med kända avstånd).
Arrangör: Gunnarsjö Skf Banläggare: Thomas Karlsson
Kända avstånd på de 3 första stationerna. Vid lika resultat sker särskiljning m h a
innerträffar. Samtliga avstånd är mätt med laser.
Hederspriser till samtliga klasser, prisutdelning direkt efter tävlingens slut.
Förflyttning mellan de olika stationerna sker med egna fordon.
Servering finns på samlingsplatsen.
I SSM-mästerskapen utdelas Hallands skytteförbunds medalj med ett guld, ett silver
och ett brons per mästerskapsklass (särskjutning sker om guldmedalj vid lika träffantal).
SSM-mästerskap: Veteraner: skyttar som, oavsett klass, under året fyller lägst 55 år.
Seniorer: skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt GF E program.
Lägre:
skyttar tillhörande klasserna GF 15, 17, 1 och 2.
SSM-förbundslagtävling:
De 5 bästa skyttarnas resultat oavsett klass räknas.
SSM-föreningslagtävling:
De 3 bästa skyttarnas resultat oavsett klass räknas
Anmälningsavgifter:

E, 4, 3, 2, 1, 75, 70, 65, 55
17, 15
Lagtävling (förbund/förening)

150 kr
70 kr
150 kr/lag

Anmälningen skall vara oss tillhanda senast den 17 feb om ni önskar få ut
skjuttiderna i tid. Vi förbehåller oss rätten att vid behov slå samman klasser med få
deltagare, detta för att kunna erbjuda värdiga hederspriser.
Anmälan tas emot av
Anmälan skickas till:

Tomas Antonsson, tel, 0703-190327
Varbergsortens skkr
Fågeldammen 5B
432 95 Varberg
E-post: 19650@telia.com

Samtliga avgifter sätts in i samband med anmälan på pg 16 30 76-3 (Vbgortens skkr).
Varmt välkomna till en trevlig skyttedag !

Anmälningslista

till

Bilfältskjutningen/SSM den 3/3 2013.

…………………………….. skf anmäler följande skyttar.
Namn

V

Klass Lagskytt Avgift

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Antal lag a´ 150 kr:
Totalt:
Anmälan sänds i 1 ex senast den 17/2 till:
Tomas Antonsson
Fågeldammen 5B
432 95 Varberg
E-post: 19650@telia.com

Skjuttiderna sänds till:

....................................

Avgifterna sätts in på pg 16 30 76 -3 (Vbgortens skkr)

………………………

………………………

Skjuttider via E-post? (Ja/Nej)_____ Adress:_______________________________

