Inbjudan till

VINTERRIKSFÄLTSKYTTET 2009
Kristinehamns Skytteförening inbjuder på uppdrag av Värmlands
Skytteförbund till vinterriksfältskyttet söndagen 8 mars 2009.
Tävlingen genomförs som bilfältskjutning och omfattar 6 skjutstationer.
Tävlingen är öppen för samtliga klasser. (GF 15 - GF 72)
Start- och mål

Stenstalidsskolan i Kristinehamn. (Skyltat från E18 vid avfart Filipstad Kristinehamn samt från riksväg 26)

Servering

Enklare förtäring vid start- och målplatsen.

Anmälan

Föranmälan skall vara oss tillhanda senast den 6 februari 2009 på bifogad lista.
Startlistor skickas till adress eller via E- mail enligt önskemål på anmälningslistan.
Efteranmälan kan göras på startplatsen fram till klockan 09.30 tävlingsdagen.
Vid efteranmälan tillkommer 50 kronor på anmälningsavgiften.

Avgifter

Klasserna GF 15, GF 17, GF 1, 125 kronor.
Övriga klasser 250 kronor.
Föranmält 5- manna förbundslag ur klasserna GF 3 – GF 56, 300 kr.
Föranmält 3- manna föreningslag ur klasserna GF 3 – GF 56, 200 kr.
Anmälningsavgifterna sätts in på Kristinehamns skyttekrets postgirokonto
84 183-3 samtidigt med anmälan.

Vapenkontroll

Generell vapenkontroll genomföres på startplatsen och skall vara genomförd till
uppropet. De 3 bästa från varje patrull kontrolleras efter sista stationen.

Gevärsskyttekort

Numret noteras på anmälningslistan och skall kunna visas upp på begäran.

Avgift SvSF

Inbetald avgift bekräftas på anmälningslistan.

Priser

A: Individuellt (GF 3 – GF 56), FSR medaljer: 1 guld, 1 silver, 1 brons.
B: Individuellt (Övriga klasser), FSR medaljer: 1 guld, 1 silver, 1 brons.
C: Förbundslag, FSR jetonger: guld, silver, brons till lagmedlemmar.
D: Föreningslag, FSR jetonger: guld, silver, brons till lagmedlemmar.
I övrigt klassvisa hederspriser enligt arrangörens bestämmelser.
Prisutdelning sker snarast efter tävlingens slut.
Ej avhämtade priser tillfaller arrangören.

Särskiljning

Särskjutning sker om guldmedaljerna vid lika resultat.
Innerfigursmarkering på samtliga mål.
I övrigt enligt regelboken 2009-2010.

Resultat

Resultatlistor kommer att publiceras på www.skytteportalen.nu och
www.skyttesport.se

Logi

Se bifogat informationsblad.

Upplysningar

Sven- Erik Palm 0550-195 30.
Allan Johansson 070-31 92 332

Välkomna !

Värmlands Skytteförbund

E- mail: fam.palm@spray.se
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VINTERRIKSFÄLTSKYTTET 2009

Boende i Kristinehamn.
I samband med Vinterriksskyttet den 8 mars 2009 erbjuds deltagarna ett antal alternativ till övernattning.
Förutom hotell finns möjlighet till boende i f.d. A9 området (Presterud), där en kasern iordningställts för
arrangemang där det finns behov av ett större antal sovplatser.
Presterud ligger sydväst om Kristinehamns stadskärna, längs vägen till skärgården.
Här finns 2-15 bäddar per rum totalt 120 sängplatser, med skilda avdelningar. Rikligt med
hygienutrymmen åtskilda för Dam/Herr samt gemensamt Tv-rum samt teorilokaler för 15-50 personer.
Kostnaden är 200:-/bädd, där sänglinne ingår. Betalning för boende sker i samband med betalning av
startavgifter (se anmälningslistan).
Restaurang Krongården kan även erbjuda frukost, då krävs minimum 25 personer som anmält intresse,
detta görs i samband med anmälan om boende till Sven-Erik Palm per e-post:
fam.palm@spray.se

För övrigt boende finns följande hotell och som bokas av den enskilde direkt till respektive hotell.
Stadshotellet. 0550-150 30. Kungsgatan 27. www.stadshotelletkristine hamn.se
Hotell Fröding. 0550-101 30. Kungsgatan 44.
Park Hotell. 0550-150 60. Floragatan 2.
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Anmälningslista

VINTERRIKSFÄLTSKYTTET 2009
Anmälan sändes till.

Skjuttider sändes till.

Kristinehamns Skytteförening

Namn/Förbund/Förening/Gille :….…………………………………………………..…..

S. Ringvägen 51
…………………………………………………………………………………………….….

681 40 Kristinehamn
Adress: .....................................................................………………………..…….….

Eller: E-mail: 055012484@telia.com
Postadress: .............................................................………………………..………..

.
Telefon.: ...........................................................................………………..….………

Anmälningsavgifter:
Avgift GF15,GF17,GF1:

_____

st. á 125

Avgift övriga klasser:

_____ st. á 250

Förbundslag C:

_____ st. á 300

Föreningslag D:

_____ st. á 200

Logi i kasern :

_______ st. á 200/person

Summa kronor:
Ptr

Fig Upprop

E-mail: ………………………………………………………..............….

________ Insatt på plusgirokonto
Klass

84 183 -3

Namn

Vi vill ha våra skjuttider på följande sätt: På E- mail :

Lag

Lag Samma
Logi Gevärsskytte Avg. bet:
reserv
bil
V-skytt
kort nr:
SvSF

Till adress enligt ovan :

.

