
ESKILSTUNA OPEN  50M  2017 
 

Eskilstuna Skytteförening inbjuder till Dubbeltest på 50 meter.  
 

EM-uttagning nr.1, damer och herrar under lördagen!! 
 

Inte många dubbelstarter på samma dag är möjliga, fredag-lördag eller lördag-söndag gäller. 

Utländska liggskyttar kommer att prioriteras på en och samma dag. 

Vila mellan lagen kommer att tillämpas för alla skyttar om inget annat önskas. 
 

 

ALLA UTSATTA STARTTIDER GÄLLER START PÅ FÖRBEREDELSETID 

OCH PROVSKOTT med tillgång till banan före inom parentes 

 

 

 

Plats Eskilstuna Skyttecentrum i Munktellarenan 
 

Datum 31 mars – 2 april 2017  (30e reservdag)    
 

Klasser Alla 
 

Fredag (13.50)    14.00 – 15.05  60 ligg  

 (15.10)    15.20 – 16.25  60 ligg    

 (16.30)      16.40 – 17.45  60 ligg     

 (17.50)    18.00 – 20.00 / 21.00 3x20 / 3x40   
 

Lördag (07.50)    08.00 – 09.05  60 ligg    EM uttagning Damer/Herrar och övriga 

OBS!! (09.10)    09.20 – 10.25  60 ligg   EM uttagning Damer seedad nr.1 

 (10.30)    10.40 – 11.45  60 ligg   EM uttagning Herrar seedad nr.1 

NYA (11.50)    12.00 – 13.05  60 ligg   EM uttagning Damer/Herrar nr.2 

Tider (13.10)    13.20 – 15.20  3x20   EM uttagning 

 (15.30)      15.40 – 18.40  3x40   EM uttagning 

Vi kommer att göra skjutlagen för Lördag kväll när Vi får se hur alla anmälningar ser ut. 

Antingen blir det 2 ligglag eller 1 ställningslag. 

 

Söndag (07.50)    08.00 – 11.00  3x40 

 (11.10)    11.20 – 13.20  3x20   

 (13.30)    13.40 – 14.45  60 ligg  

 (14.50)    15.00 – 16.05  60 ligg  

 (16.10)    16.20 – 17.25  60 ligg  

 

 LIGG:         De högst rankade skyttarna kommer att skjuta i lag 2 (dam) och 3 (herr) därefter 

kommer lag 1 och 4 att fyllas på med damer och herrar.  

 Den aktuella rankinglistan kommer att avgöra var skyttarna får skjuta.  

 Några få dubbelstarter på lördagen kommer att godkännas beroende på hur många som 

anmäler sig till liggtävlingen. Max 14 skyttar i varje lag. 
 

 3x20/40:      De högst rankade skyttarna kommer att skjuta i lag 5 (dam) och lag 6 (herr). 

 Max 13 skyttar i varje. Rankinglistorna gäller. 
 

 Fredag och söndag gäller som tillägg så tävlingen blir en dubbeltest för de som önskar. 

 



Avgift 3x40 = 150:- varav 20:- till SSF    

 3x20 = 150:- varav 20:- till SSF  

 60 ligg = 150:- varav 20:- till SSF 

              BETALAS PÅ PLATS, KONTANT eller med SWISH!! 
 

Anmälan Senast fredag den 24 mars 2017 
 

 Anmälan SKA innehålla Namn, Förening, Klass, Tävlingslicensnummer och 

kontaktperson och MÅSTE inkomma senast den 24 mars. 

 Tillägg på anmälan är OM man SKA skjuta EM-uttagning, arrangören ska inte 

behöva gissa. 

 De som anmäler sig senare än 24e mars kommer att få skjuta OM plats finns då 

skjutlagen fylls tills de är fulla. 
 

 Anmälan ska skickas till e-post:  eskilstunaskf@eskilstunaskf.se  
 

Vid frågor  Marie Enqvist Mobil.  070-49 48 327  

 Mats Eriksson Mobil. 070-66 74 773   (vid frågor om EM-uttagningen) 

 
 

Servering Lättare servering kommer att finnas i skjuthallen 

 
 

VARMT VÄLKOMNA TILL ESKILSTUNA!! 
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