INBJUDAN TILL
ALLSVENSKA LUFTGEVÄRSSERIEN 2014-2015
Svenska Skyttesportförbundet, Gevärssektionen och Trollhättebygdens Sportskytteklubb inbjuder
härmed samtliga klubbar och föreningar till allsvenskan på 10 meter, för 2- och 3-mannalag.

Luftgevärsserien för 3-mannalag (2 skyttar i Dam- och Damjuniorlag).
Särskild serie för Juniorer A födda 1995 och senare (3 skyttar).
Särskild serie för Skyttiaden klass B stående födda 1998 och senare (3 skyttar).
Särskild serie för Damer (Minst 8 lag)(2 skyttar).
Särskild serie för Damjun födda 1995 och senare (Minst 8 lag)(2 skyttar).
Särskild serie för Veteraner födda 1969 och tidigare (3 skyttar).
Skjutprogram
Lagtävlingen omfattar 60skott för öppen klass i division Elitserien, division 1 och 2 och juniorer A,
Övriga 40skott stående på 10m enligt Svenska Skyttesportförbundets regler för luftgevär.
Lag
Klubb får anmäla valfritt antal lag med det bästa laget som nr 1 näst bästa som nr 2 o s v.
Juniorer A får ingå i både junior A- och seniorlag. Junior B i båda juniorserierna och seniorlag.
Damer får ingå i seniorlag och damjuniorer i båda juniorlagen, damlag och seniorlag.
Dock skall skytten skjuta ett resultat i varje serie han/hon deltager i.
Skytt får endast deltaga en gång per serie enligt ovan.
ANMÄLAN OCH AVGIFTER:
Anmälan insändes till tävlingsledaren: Patrik Johansson, Höga Persgård 3, 461 94 TROLLHÄTTAN
E-mail: skytteresultat@gmail.com
Senast den 24 oktober 2014
Samtidigt insätts startavgiften 350kr för öppen klass, veteraner och juniorer A,
För övriga lag är startavgiften 250kr. Startavgiften insätts på Patrik Johanssons konto:
Swedbank: Clearingnr. 7554 Kontonr. 14 15632. Angiv vid betalning vilken förening som betalar.
Lag vars startavgift ej är inbetalt i tid medtages ej i tävlingen. Deltagare måste inneha tävlingslicens.
Resultaten kommer mailas ut till deltagande föreningar, resultatlistor kan även hämtas på hemsidan
"www.skyttesport.se/gevar"
TAVLOR
SvSF godkända tavlor skall användas. Tavelkontroll kommer endast att utföras för lag.
PRISER
Guld, silver och brons delas ut till de tre bästa i varje division.

Vi hälsar alla nya och gamla skyttar välkomna till tävlingen!

ANMÄLAN
ALLSVENSKAN LUFTGEVÄR för lag 2014-2015
Öppen klass, Juniorer och veteraner 45 år och äldre 3 man. Damer och damjuniorer 2 damer.
.................................................................................Klubb/Förening
.................................................................................Distriktsförbund
Anmäler .......... lag öppen klass
Anmäler .......... lag veteraner
Anmäler .......... lag juniorer A
Anmäler .......... lag juniorer B
Anmäler .......... lag damer
Anmäler .......... lag damjuniorer
Ansvarig tävlingsledare
Namn: .........................................................................................
Adress: .........................................................................................
Postnr: ...................... Postadress: .............................................
Telefon: ........ /......................
E-mail adress: ...............................................................................
OBS! Skriv tydligt texta!
Det går givetvis att anmäla vi mail (skytteresultat@gmail.com).
Anmälan skall insändas senast den 24 oktober till:
Patrik Johansson
Höga Persgård 3
461 94 TROLLHÄTTAN

STARTAVGIFTER:

Tel.
Jobb.
Mob.
E-mail:

0520 – 42 43 48
0705 – 77 87 35
0704 – 79 97 90
skytteresultat@gmail.com

Öppen klass, veteraner och juniorer A 350kr
Dam-, damjuniorer och juniorer B 250kr

Startavgiften insätts på Patrik Johanssons konto:
Swedbank: Clearingnr. 7554 Kontonr. 14 15632.
Angiv vid betalning vilken förening som betalar.
Om avgiften ej är inbetalda i rätt tid medtages laget ej i tävlingen

Patrik Johansson
SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET
GEVÄRSSEKTIONEN

