Mörsils Skytteförening inbjuder till
SKYTTEHELG i Mörsil den 1-2 juni.
juni.
Mörsilskottet Korthåll – Lördag den 1 juni.
juni.
Tidpunkt och plats:
Lördag den 1/6. Plats: Mörsils Skyttecentrum. Se skylt strax efter bron i Mörsil mot Sällsjö. OBS Endast
föranmälan, se nedan. Tävlingen skjuts på 5 banor Megalink. För skyttar över 15 år krävs tävlingslicens. Vi
ger dispens från tävlingslicens i klass Kstöd, under ansvar från respektive förening.
Klassindelning och skjutprogram:
Enligt regelboken. Vid färre deltagare än 2 i en klass slås den samman med närmaste klass. Tävlingen
genomförs för bägge grenarna oavsett ålder: liggande (KL) och ställning (K). Skytt får inte delta i bägge
grenarna utan väljer antingen liggande eller ställning. Vi har också en klass Kstöd, för föräldrar och äldre
nybörjare som skjuter med kuddstöd. Två finaler: en för liggtävlingen och en för ställningstävlingen oavsett
ålder. De som enligt sitt klassprogram skjuter med kuddstöd har rätt att delta i liggfinalen med kuddstöd.
Avgifter och priser
18 år och uppåt: Startavgift om 100kr. 17 år och yngre 50 kr. Klasstävling om prispengar: 80:- per skytt går
tillbaka till skyttarna i prispengar. Särskilda finalpriser är framtagna för tävlingen.

Mörsilträffen
Mörsilträffen Gevär 6,5,
6,5, bana – Söndag den 2 juni.
juni.
Tidpunkt och plats:
Söndag den 2/6. Plats: Mörsils Skyttecentrum. OBS Endast föranmälan, se nedan. Tävlingen skjuts på 5 banor
med papptavla. För skyttar över 15 år krävs tävlingslicens. Vi ger dispens från tävlingslicens i klass Gstöd,
under ansvar från respektive förening.
Klassindelning och skjutprogram:
Enligt regelboken. Vid färre deltagare än 2 i en klass slås den samman med närmaste klass. Tävlingen
genomförs för bägge grenarna oavsett ålder: liggande (GL) och ställning (G). Skytt får inte delta i bägge
grenarna utan väljer antingen liggande eller ställning. Vi har också en klass Gstöd, för föräldrar och äldre
nybörjare som skjuter med kuddstöd. Två finaler: en för liggtävlingen och en för ställningstävlingen oavsett
ålder. De som enligt sitt klassprogram skjuter med kuddstöd har rätt att delta i liggfinalen med kuddstöd.
Avgifter och priser
18 år och uppåt: Startavgift om 100kr. 17 år och yngre 50 kr. Klasstävling om prispengar: 80:- per skytt går
tillbaka till skyttarna i prispengar. Särskilda finalpriser är framtagna för tävlingen.

Anmälan och frågor:
OBS! Endast föranmälan gäller för tävlingen. Anmäl dig till Anders Westerlund. E-post:
info@morsilskf.se. 0647-14655 (arb), 070-6093024 Adress: Svängda vägen 11, 83004 Mörsil. Info:
www.morsilskf.se. Du kan också anmäla dig via tävlingskalendern på www.morsilskf.se

Välkomna!!
VANDRINGSPRIS!
Högsta sammanlagda resultat (ej final inräknat) dag 1 och 2 erhåller en inteckning i
vandringspriset. Endast ställningsklasser deltar. Nytt vpr från 2010!
Ställning vandringspriset (erövras för gott efter 3 inteckningar)
2010
Anders Westerlund, 392p
2011
Tävlingen inställd
2012
Tävlingen inställd

Anmälan till Mörsilskottet och Mörsilträffen
Anmälan från förening: _______________________________________________
E-postadress för startlista: _____________________________________________
Namn

Klass
Korthåll
Lördag
1/6

Klass
Gevär 6,5
Söndag
2/6

Tävlingslicens nr (ej
klass Kstöd el Gstöd)

Starlistor läggs också ut på www.morsilskf.se

Önskemål skjutlag mm

