SÄRSKJUTNING FÖR ALLA MED MÖJLIGHET TILL 1000 POÄNG
I HEMMABANETÄVLINGEN PÅ LUFTGEVÄR 2010/2011
De skyttar som har möjlighet att uppnå maximala 1000 poäng under årets hemmabanetävling i luftgevär kallas härmed till särskjutning. Namnen på skyttarna finns längst ner på denna sida.
Särskjutningen sker på föreningens egen bana på tydligt uppmärkta tavlor som sedan ska skickas in
för tolkning. Tavlorna måste vara i form av en remsa, dvs 5 prickar på en avlång remsa, så att de går
att köra i tolkmaskinen. För de skyttar som skjuter på elektroniska banor ska det innan skjutningen
påbörjas klargöras att det är just denna skjutning som avser särskjutningen så att inte dessa skyttar får
någon fördel!
Även i år ska alla skyttar skjuta 20 skott. Obegränsat antal provskott får föregå särskjutningen.
Det får absolut inte ske någon manuell tolkning av tavlorna eftersom de kommer att decimaltolkas i
tolkmaskin. Givetvis får de inte heller vikas eller på annat sätt skadas. För de föreningar med egen
tolkmaskin är det tillåtet att använda den.
När särskjutningen har skett sänds tavlorna in till
LARS NORDVALL, TRÅGGRÄND 18, 906 26 UMEÅ
Tavlorna kommer att decimaltolkas tisdag den 5 april 2011, varför de måste finnas tillhanda då.
För sent insända tavlor tolkas ej.
De föreningar som skjuter elektroniskt, eller har egen tolkmaskin, behöver ej skicka in utskrifter för
kontroll utan kan skicka in resultaten via e-post till lars.nordvall@bredband.net. Det räcker inte med
totalresultatet utan varje 5-skottsserie ska framgå med decimaler.
Observera att resultatet i särskjutningen inte nödvändigtvis behöver vara det resultat som rapporteras
in för skytten under mars. Resultatet som rapporteras är, precis som tidigare, det högsta resultatet
skytten uppnått under hela månaden.
TACK PÅ FÖRHAND OCH LYCKA TILL!
FÖR VÄSTERBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND
Lars Nordvall
FÖLJANDE SKYTTAR ÄR KVALIFICERADE TILL SÄRSKJUTNING:
Klass L 9:
Lina Johansson
Casper Fredriksson
Fanny Oskarsson
Petra Nilsson
Oskar Brännström

Drängsmark
Ramselefors
Ramselefors
Ramselefors
Umeå

Klass L 11:
Anna Viklund
Johanna Nilsson
Wilma Jonsson
Anton Lundin
Hanna Lundin

Bastuträsk
Ramselefors
Ramselefors
Umeå
Umeå

Klass L 13:
Alexander Karlsson-Bjerkevall
Tobias Karlsson-Bjerkevall
Tom Johansson
Mirjam Nilsson
Edward Yu
Fredrik Ögren
Joel Lundqvist
Matilda Brännström

Bastuträsk
Bastuträsk
Drängsmark
Ramselefors
Umeå
Umeå
Umeå
Umeå

