Eskilstunaorten och Strängnäs-Mariefreds skyttekretsar har
härmed nöjet att den 21 oktober 2007 inbjuda till den 36:e
upplagan av gevärsfältskjutningen Mälardalsträffen.
Banläggare
Samlingsplats
Mål

Sören Andersson
Härads Bygdegård, Härad
Härads Bygdegård, Härad

Tävlingens omfattning

A:

Bilfältskjutning över 7 stationer och 42 skott

Klassindelning: 15 – 72 år
Vi fortsätter med fadderskytte, vilket innebär att erfaren skytt går tillsammans med skyttar ur
klasserna 15,17 eller 1. Dessa skyttar har längre förberedelsetid på stationerna.
Skyttar ur klasserna 15,17,1,66 och 72 har längre skjuttid på samtliga stationer.
Alla deltagare i klasserna 15 och 17 erhåller hederspriser.

B:

Tusenlappen – extratävling mot insats. ( Kikarförbud )

På en av stationerna genomförs extratävlingen ”Tusenlappen”. Den skytt vinner som skjutit
den högsta sammanlagda poängen av träffade ringars värde, oavsett antalet träffar.
Förutsättningen är dock att insatsen har erlagts. Vid lika poäng delas vinsten.
C:
Innerträfftävling
Innerträffar räknas. Skyttarna delas upp i två klasser, knä och ligg. Högsta resultatet i varje
klass erhåller 500 kronor vardera. Vid lika antal innerträffar sker särskiljning bakifrån i
innerring.

D:

Lagtävling mellan föranmälda 2-manna föreningslag

Fri sammansättning. Obegränsat antal lag får anmälas. Två reserver/lag får anmälas, men
reserven får ej ingå i annat lag.

Avgifter

Tävling A

15-17 och 1
50 kr
Övriga klasser
120 kr
Tävling B Frivillig insats
20 kr
Tävling C Avgiften ingår i anmälningsavgiften
Tävling D Lagtävling
100 kr/lag
Efteranmälan tävlingsdagen
20 kr extra

Samtliga avgifter insättes på Mälardalsträffens Pg 122 49 25 – 6
Efteranmälan kan göras tävlingsdagen mot en extra avgift på 20 kr
Hederspriser
Tävling A Priser till minst ¼ del av deltagarna i varje klass. Dagens bäste skytt, oavsett
klass, erhåller inteckning i Vpr. Glasvasen. Två inteckningar krävs för att ta priset för alltid.
Vid lika resultat särskiljning enligt Skytteregelboken, i sista hand poäng på insatsmålet.
Tävling B 1000 kr till insatsvinnare.
Tävling C 500 kr vardera till de två segrarna
Tävling D Priser till minst ¼ del av deltagande lag. Segrande lag erhåller inteckning i
Eskilstuna och Strängnäs-Mariefreds skkr vandringspris. Tre inteckningar
fordras för att ta priset för alltid.

Medaljer
Tävling A
Tävling D

Guld, Silver och brons till dagens tre högsta resultat oavsett klass.
Guldmedaljer till segrande lag

Prisutdelning
Omedelbart efter tävlingens slut. Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.
Närvaropriser lottas ut direkt efter prisutdelningen.

Servering Anordnas
Övrigt

Ca avstånd kommer att uppges

Anmälan föreningsvis skall vara oss tillhanda via post, fax eller epost senast
fredagen den 11 oktober under adress
Mälardalsträffen
Peter Ekström
Hällbergavägen 22
635 19 Eskilstuna
Fax
Tel
Mobil

016 – 243 31
016 – 240 75
070 – 657 33 07

E-post

skytteforbund.sodermanlands@telia.com

Startlistor kommer att finns på Södermanlands hemsida www.dskytte.se
from onsdag 17 oktober, och resultatlistor så snart som möjligt defter
tävling.
Var vänliga att uppge på anmälningsblanketten om ni hämtar startlistorna
själva.

Välkomna till 2007 års Mälardalsträff.

Jag hämtar startlistor på www.dskytte.se
Jag hämtar resultatlista på www.dskytte.se

E-post
skytteforbund.sodermanlands@telia.com
Faxa anmälan på
016 – 243 31
Mobil 070 – 657 33 07

Mälardalsträffen 2007
tillhörande
Ptr

Fig

skytteförbund anmäler följande skyttar till Mälardalsträffen 2007.
Upprop Namn

Uppgifter om uppropstider samt resultatlistor sänds till
Namn
Adress
Postadress
E-post
Telefonnummer
Fax nummer

G-kort nr

Klass

Tusenlappen

Lagsk.

Denna lista skall vara oss tillhanda senast
11/10 under adressen
antal
Mälardalsträffen, Hällbergavägen 22
antal
635 19 Eskilstuna
antal
Beloppet insättes på
antal
Mälardalsträffens
pg. konto 122 49 25 - 6

Reserv

Samåkning

V-skytt

Sammanställning
skyttar á 50:skyttar á 120:extratävling á 20:lag á 100:-

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

Summa

0 kr

