Inbjudan till kretsfältskjutning och
kretsmästerskap i revolver 2018
Lövsta Skytteförening har nöjet att få inbjuda till kretsfältskjutning samt kretsmästerskap för
Stockholmskretsen i vapengrupp R.

Tävlingsdag:

Söndag den 30 september 2018

Plats:

Lövsta skjutbana

Vägbeskrivning:

Hässelby, nordväst om Stockholm. Skyltat från korsningen Lövstavägen och
Växthusvägen. GPS koordinater (Decimal) 59.3927, 17.7930 (WGS84) Lat N
59° 23′ 33″ Lon E 17° 47′ 34″. Parkering invid skjutbanan och ”stenhuset”.
Se även vägbeskrivning på vår hemsida.

Bana:

Poängfältskjutning med 8 stationer om vardera 6 skott (totalt 48 skott). Figurer
som ej är med i skyttehandboken samt rörliga mål kan förekomma. Tänk på att
ta med extra ammunition för ev. omskjutningar och särskjutningar. P.g.a.
bullerproblem är det EJ tillåtet att skjuta med annat än .32 S&W long eller .38
special i vapengrupp B.

Banläggare:

Peter Carlsson och Ann-Kristin Jansson.

Klasser:

KrM R: Öppen klass
Kretsfält: B-vapen: Klass 1, 2 och 3.
Kretsfält: C-vapen: Klass 1, 2, 3, Dam, Vet Y, Vet Ä, Junior.

Anmälan:

Föreningsvis föranmälan på bifogad anmälningsblankett inskickas via
E-post till anmalan@lovstaskytte.se. Anmälan skall vara oss till handa senast
den 2018-09-16. Efteranmälan i mån av plats på tävlingsdagen. Vid anmälan till
tävlingar, godkänner ni att ert namn publiceras i start och resultatlistorna på
http://www.lovstaskytte.se, samt att bild tas till kretsnytt för reportage.

Startavgift:

130 kr per individuell start samt 100:- per lag i öppen R (mästerskapet). Vid
föranmälan skall anmälda skyttars avgifter vara insatta på Lövsta
Skytteförenings PG 251095-6 i samband med anmälan.

Vapen:

Tillåtna vapen är av Svenska Pistolskytteförbundets godkända vapen i
vapengrupp B, C och R. Vapenkontroll skall vara genomförd minst
15 minuter innan utsatt starttid.

Deltagare:

Skyttar tillhörande SPSF och Stockholms pistolskyttekrets. Pistolskyttekort eller
intyg om godkänt prov krävs för deltagande.

Priser:

KrM R: Prispengar betals ut föreningsvis
Standardmedaljer enl. reglementet för fältskjutning.

Jury:

Anslås på tävlingsdagen.

Servering:

Café med nybakat och servering med högrevsburgare à la Lövsta av ypperliga
råvaror!

Tävlingsledare och
information:

Anders Eklund, 070-354 71 69, anders.eklund@lovstaskytte.se.

Varmt välkomna!

