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Internationell	
  tävling	
  för	
  Luftgevär,	
  Luftpistol	
  och	
  Running	
  Target	
  
2010-‐01-‐03-‐-‐06	
  i	
  Sverige.	
  	
  
Svenska Skyttesportförbundet inbjuder alla skyttar och ledare till Sävsjö och
Swedish cup 2010.

Plats:	
  	
  
Sävsjö Skytte Center, Sävsjö, i södra delen av Sverige

Program:	
  	
  
3 januari Ankomstdag. Träning och utrustningskontroll 1400-1900.
4 januari Första tävlingsdagen
5 januari Andra tävlingsdagen
6 januari Tredje tävlingsdagen

Klasser:	
  	
  
Luftgevär/Luftpistol: Herrar/herrjuniorer 60 skott, damer/damjuniorer 40
skott.
Running target: Seniorer öppen klass, juniorer öppen klass. 30+30 skott.
Nyhet:Veteraner Luftgevär, födda 1965 el tidigare. Öppen klass 40 skott.
Veteraner Luftpistol, födda 1960 eller tidigare. Öppen klass 40 skott.
Swedish cup är öppen för handikappade skyttar i klass SH 1.
Finaler för gevär o pistol startar varje dag efter sista skjutlaget pistol.
Medaljmatch för Running target efter sista skjutlaget.
Ingen final i veteranklasserna på gevär och pistol.

Anmälan:	
  	
  
Ni finner anmälningsblankett på Swedish cups officiella hemsida. Vi ser gärna att
ni anmäler via webben. Sista anmälningsdag är den 1 December 2009.
För att underlätta önskar vi att alla Svenska skyttar anmäler sig klubbvis.

Startavgift:	
  	
  
600 kr/skytt för alla 3 tävlingsdagarna.
Veteraner 500 kr/skytt för alla 3 tävlingsdagarna.
Startavgiften skall betalas samtidigt med anmälan.

Information om hur betalningen sker finns beskrivet under "How to Pay" på
Swedish cup officiella hemsida. För att underlätta önskar vi att alla svenska
skyttar betalar klubbvis.

Priser:	
  	
  
Medalj till de 3 bästa skyttarna i varje klass varje dag.
2000 kr till bäste skytt i varje klass efter 3 tävlingsdagar.

Boende:	
  	
  
Se under Accommodation på Swedish cup officiella hemsida.

Flygplats:	
  	
  
Närmaste flygplats är Växjö, 80 km, och Jönköping, 70 km.
Bra alternativ: Kastrup Airport/DEN och sedan tåg till Sävsjö.

Transporter:	
  	
  
Flygplats - Hotell, tur och retur, 100 kr/person
Hotell – Skjutbanan 300 kr för alla tre tävlingsdagarna.
Alla transporter bokas genom transportbeställning via hemsidan.

Hemsida:	
  www.swedishcup.nu	
  	
  
VISA: <Notera: om du anländer från ett icke EU land så kontrollera med svenska
ambassaden i ditt hemland om du behöver VISA för att resa till Sverige.

Kontakt:	
  	
  
Adress: Christer Claesson, Ekbacken, 362 53 URÅSA
Telefon: 0470 320 04, 070 63 52 888 (mobil)
E-mail: info@swedishcup.nu

Välkomna	
  
Leif Fasth, Tävlingsledare
Christer Claesson, Tävlingssekreterare

