
AB - ALLIANSEN 
En sammanslutning av föreningar i Stockholms Skyttesportförbund 

 

Inbjuder till Höstträffen, NM-uttagning 

Lördagen den 29 oktober 
 

Samlingsplats: Tillfället, Livgardets övningsfält i Kungsängen. (Skyltat på väg) 

Kikarklassen delas på försök upp i två olika klasser. En Kikarklass GF Ki skjuter den 

normala fältskjutningen. Den andra ”GF Ki Extra” skjuter på ett par mål på utökade avstånd 

dock i samma patruller som övriga. De kan bli på mål utan vit bakgrund och avstånd upp till 

50% längre än rekommenderat. Var noga vid anmälan att tydligt skriva i vilken kikarklass ni 

tävlar. 

Omfattning: 
A: ENSKILD FÄLTSKJUTNING mot 6 stationer för samtliga klasser GF15 - 75. Klass GF Elit/NM tävlar 
om NM-poäng, anmäler er där om ni är intresserade av NM-poäng. 
Ett mästerskap för ställningsskyttar och ett för liggandeskyttar. Klass GF55 skjuter på den längre 
skjuttiden men tävlar i mästerskapet för ställningsskyttar  

 
Klass GF Ki och GF Ki Extra deltar inte i mästerskap och lagtävling, men tävlar om hederspriser. 
 
B: Extratävling. Flest innerträffar. Klassindelning ställning, liggande och kikare 
C: FÖRENINGSLAGSTÄVLING, (Föranmälda lag om tre skyttar oavsett klass, tävlar om Hagenstams 
Sportpriser Vpr) 
D: Traditionell fadderhjälp, går fram 1 minut före 
 
E: Avgifter 
Anmälningsavgift för klasserna  GF2 - GF75 inkl extratävling  150 kr 
 - ,, -  GF15, GF17 och GF1 inkl extratävling   75 kr 
 - ,, -  GF Ki-GF Ki Extra inkl extratävling 150 kr 
Anmälningsavgift för lagtävlingen Föreningslag   150 kr 
 
Anmälningsavgifterna betalas in på Pg 5 73 11 - 3 Bromma-Solna skf i samband med anmälan. 
 
Anmälan är bindande och skall vara arrangören tillhanda senast den 24 oktober och insändes till Klas 
Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74 Järfälla 
Det går även bra att Maila på: klasg02@gmail.com 
Efteranmälan tävlingsdagen kl: 08:00 - 11:00 
 
Priser: Penningpriser klassvis 
I mästerskapet tävlas om föreningsmedaljer 
 
OBS! Bilfältskjutning. 
 
Upplysningar: 
Klas Gustafsson 076 213 82 32 

Välkomna till årets Höstträff 
AB-ALLIANSEN 

mailto:klasg02@gmail.com

