Inbjudan till Kolmårdsträffen
Söndag 12 februari 2012.
Bilfältskjutning med start i Kvarsebo och mål i Krokek
Servering kommer att finnas på bägge ställena
Samlingsplats:

Kvarsebo IK, skyltat från Kvarsebo centrum
http://kartor.eniro.se/m/9pmNt

Tävlingens
omfattning:

a. Enskild fältskjutning med 7 stationer (med innermarkering
på samtliga stationer).
b. Lagtävlan mellan föreningars föranmälda 3-manna lag.
c. DM för Östergötlands skyttesportförbund

Klasser och avgifter:

F 2 - F 75
F 15 - F 1
Föreningslag
Kikare

120:60:100:120:- Öppen för kal. 6,5*55 och tävlar endast om
hederspriser i klassen.
Klass 3, 4, E, och 55 skjuter det svåraste programmet. Klass 75 är för skyttar som fyller lägst 75 år
2012. Tävlingslicens krävs från det år man fyller 15.
DM Östergötland, öppna mästerskapet klass 3-E, veteran klass 55 (de över 65 som vill delta i
mästerskapet anmäler sig i klass 55), ungdom klass 15-17
Föreningslag

Föranmält 3-manna lag oavsett klass. Lag från Östergötland tävlar även om
VPR 25.

Fadderskytte

För skyttar från klass 15, 17 eller 1. En minuts extra förberedelsetid på
stationerna.

Anmälan:

Helst på hemsidan eller skickas till Bo Ohlsson, Dammkärrsvägen 10, 618 95
STAVSJÖ eller e-post kolmtr@krokeks-skf.se. Anmälan skall vara oss
tillhanda senast 3/2. Avgifterna sätts in på Kolmårdsskyttarnas pg. 478 81 958. Observera att föranmälan är bindande dvs. avgiften skall betalas även vid
förhinder att delta. De som anmäler sig efter 3/2 får ta de platser som finns
kvar vilket kan innebära tidig skjuttid.
Efteranmälan tävlingsdagen före kl. 10.00 mot 20: - i förhöjd avgift.

Priser:

Hederspriser klassvis.
Kolmårdsträffens poängpris. Norrköpings tidningars vandringspris.
Hederspriser i lagtävlingen.
Priser som inte hämtas vid prisutdelningen tillfaller arrangören.
DM Östergötland, medaljer samt VPR 21 bäste skytt oavsett klass.

Transporter:
Servering:

Bilfältskjutning med kortare (något hundratal meter) promenader.
Anordnas av skyttedamerna i Kvarsebo och Krokek.

Telefon:

Bo Ohlsson

Information:

Krokeks skytteförenings hemsida: http://krokeks-skf.se

011-39 31 17
070-545 93 15

VÄLKOMNA!

Anmälan till Kolmårdsträffen 2012-02-12
FÖRENING: .. ............................................................
DISTRIKT:

............................................................
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Upprop

Resultatlistan kommer att finnas på http://krokeks-skf.se (word, pdf, excel format)
Om ni önskar resultatlistan i pappersformat var vänlig meddela oss.
Avgifter:

UPPROPSTIDER SÄNDES TILL:

______ st a 120:- = ______

...............................

______ st a 60:- =
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...............................
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...............................
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Sätts in på Plusgiro 478 81 95-8
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.......................
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.......................
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.......................

