Kedjeslipning
-ställningarfredagen den 22 juli 2016
Ni inbjudes härmed till Skurups Skf’s kedjeslipning dagen innan Margarethakedjan 2016.
Skjutprogram
Vi skjuter ett ”norgeinspirerat” skjutprogram, enligt följande:
3 x 5; 5 ligg 1,5 min, 5 knä, 2 min och 5 stå 3 min
5 minuters paus
Norsk grunnlag 5 min
5 minuters paus
Snabbserie, 10 ligg på 75 sek
Vi skjuter klassvis, Seniorer, Veteraner och Juniorer.
Final:
Skjutprogram för finalen, en vanlig svensk final, för de 10 bästa oavsett klass.
5 knä 3 min och 5 stå, skott för skott, 1 min/skott, med en liten twist…
Du får byta ut ett av stå-skotten om du tycker det blir för dåligt, dock måste du då räkna det skott
du skjuter om. Efter varje stå-skott, kommer skjutledaren att fråga ”Är det någon som vill skjuta
om sitt skott?” Det gäller alltså att vara kall och noga tänka igenom sitt val.
Om du inte använder ditt extraskott, får du 1 poäng extra till din slutpoäng!
Comeback!!!!!
Lagstafett, med betoning på stafett
3 skyttar bildar lag, lottning sker innan start.
1 skytt skjuter liggande, 1 skytt skjuter knästående och 1 skytt skjuter stående. Startföljden anges
efter lottning. Du kan föranmäla dig, eller anmäla dig på plats.
Skyttarna delar på 5 provskott under en tid av 5 minuter, på gemensam tavla. Alla skyttar reser sig
upp.
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Gemensam skjuttid för tävlingsskotten är 8 minuter, vilken disponeras fritt inom laget, men
startföljden för skyttarna är samma för alla: ligg, knästående och stående. Ingen skytt får ladda
annat än i skjutställning.

”Med betoning på stafett” står det i rubriken, detta är verkligen en riktig stafett. Med det menas
följande: liggande-skytten skjuter sina 5 skott, lägger ifrån sig vapnet vid sidan på sin skjutplats,
reser sig upp och dunkar knäskytten på armen och knä-skytten tar plats på vallen, knä-skytten
skjuter sina 5 skott, lägger ifrån sig vapnet vid sidan på sin skjutplats, reser sig upp och dunkar ståskytten på armen och stå-skytten tar plats på vallen, stå-skytten skjuter sina 5 skott lägger ifrån sig
vapnet och tävlingen är färdig. Samtliga skyttar gör klart för vapenvisitation.
Anmälan:
Föranmälan görs på bifogad blankett, senast den 10/7.
Anmälningsavgift 150 kr för kedjeslipning och 25 kr för stafett, inbetalas till vårt bg-nr 5019-3457.

Varmt välkomna till kedjeslipning -ställningar- på Skurups Skjutbana i Sandåkra!
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Kedjeslipning - ställningarfredagen den 22 juli
Förening:
Kontaktperson:
Emailadress:
Namn

Licensnr

Klass

Vänster

Totalt

Avgifterna inbetalas i samband med anmälan till bgnr 5019-3457
Anmälan skickas till yena_72@yahoo.se

Stafett

Avgift

