Inbjudan
till EB-Tämta-RF-Träffen & Västra Götalandsmästerskap i
fältskytte gevär (GF) söndagen den 23 april 2017 i Fölene, 2-3 km
väster om Herrljunga, GPS-koordinater: 58°5'1.0"N 12°58'4.1"E.
Tävlingen om penningpriser individuellt är öppen för alla skyttar från alla distrikt.
Tävlingen om penningpriser mellan föreningslag och poäng i Carl-Axel Weilenmann’s
Vpr-pokal är öppen för alla skyttar från alla föreningar/distrikt med undantag av
kikarklasskyttar.
Tävlan om mästerskapsmedaljer individuellt gäller endast för skyttar från Vs och Vg
SSF. Formell arrangör av Västra Götalandsmästerskapet är Västsvenska SSF.
Omfattning:
■ Bilfältskjutning över 6 stationer
■ Klassvis tävling för alla skyttar om prispengar.
■ Föreningslagtävling: 2-mannalag för alla föreningar, fri sammansättning (ej kikarskyttar).
- Tävlan om prispengar och inteckning i ”Carl-Axel Weilenmann’s Vpr”
- Det är OK att anmäla flera 2-mannalag (gratis) enbart för tävlan om ”Carl-Axel W’s Vpr”
- För varje förening är det endast det bäst placerade laget som räknas i ”Carl-Axel W´s Vpr”.
■ Distriktslagtävling: 5-mannalag för samtliga deltagande förbund. Ingen föranmälan.
Ingen avgift. De 5 bästa resultaten i klass GF3 - GF55 räknas.
■ För skyttar från Vs och Vg skyttesportförbund arrangeras Västra Götalandsmästerskap i
- Liggandeskytte för klasserna GF15, 17, 1, 2, 65, 70 och 75.
- Ställningsskytte (liggande/knästående) för klasserna GF3, 4, Elit och 55.
- Kikarskytte för kikarklassen
Guld-, Silver- och Bronsmedalj utdelas i vardera mästerskapet.
Avgifter: GF15, 17 och 1
100 kr
GF2, 3, 4, Elit, 55, 65, 70, 75 och kikarklass
200 kr
Distriktslag
Ingen avgift
Föreningslag (även gratislag kan anmälas)
50 kr
Efteranmälan tävlingsdagen kl 9,00-11.00 mot en extra avgift av 50 kr.
Anmälan: Tillhanda senast måndagen den 18 april till Tore Norén, tore.noren@telia.com.
eller på postadress: Tore Norén, Lagmansholm, Skogaholm, 447 95 Vårgårda.
Samlingspl Fölenegården nära Fölene kyrka, 2 km väster om Herrljunga. Från E20 i Södra
Härene kör 8 km mot Herrljunga. GPS-koordinater: 58°5'1.0"N 12°58'4.1"E
Servering: Finns på samlingsplatsen.
Tävl.led Christer Fritiofsson, Assisterande tävlingsledare: Lars Eckstrand.
Upplysn: Jonny Karlsson: 0734-06 38 00, Tore Norén: 0322-62 21 08, 0705-40 57 13
Tävl.dag: Tore Norén: 0705-40 57 13
Skjuttider: Skickas primärt ut via mejl.
Carl-Axel Weilenmanns Vpr (2-mannalag):
Vid varje Västra Götalandsmästerskap erhåller segrande lag 10 p, lag nr 2 9 p, därefter 8 p osv
ner till 1 p. Första lag till 50 p eller högst över 50 p erövrar vandringspriset för alltid. Vid lika
sammanlagd poäng avgör flest 10 p, 9 p osv. Är även alla delpoäng lika så avgör högst poäng i
sista tävlingen. Varje års segrande lag erhåller en plåt graverad med resultat, årtal och
föreningens namn på pokalens sockel (administreras av Carl-Axel Weilenmann). Särskiljning i
varje års tävling sker enligt "Regelbok nationellt skytte". Stenungsund skg har återskänkt pokalen efter att ha erövrat densamma i 2013 års tävling.

Anmälan
till EB-Tämta-RF-Träffen & Västra Götalandsmästerskap i
fältskytte gevär (GF) söndagen den 23 april 2017 i Fölene.
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast måndagen den 18 april till
Tore Norén på mejladress: tore.noren@telia.com eller på postadress
Tore Norén på postadress: Lagmansholm Skogaholm 447 95 Vårgårda
Förening:
Kontaktperson
Postadress
Mejladress
Plus/Bankgiro för ev: prispengar

Förbund:
Mobil/Tel

Skjuttid:

Namn:

Klass

Vskytt

LagNr
*)

Licens nr

Patr

Fig

*)
Föreningslag (2-manna) som deltar i tävlan om insatser och CAW’s vpr markeras med
”lagnr” + ”I”. Föreningslag (2-manna) som endast deltar i tävlan om CAW’s vpr (gratis)
markeras med ”lagnr” + ”EjI”. Se till att så många lag som möjligt blir anmälda, betala
insats bara för de som markerats ”nr” + ”I”.

Avgifter: GF2-75 och Kikare
GF15-1
Föreningslag (”nr”+”I”)
Föreningslag (”nr”+”EjI”)
Summa avgifter:
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á 0 kr =

Till Eggvena-Bråttensby skf bg: 5497 - 5784

kr
kr
kr
0 kr
kr

