Piprensarn 2018!
Inbjudan! Gevär 300 meter med mästerskap den 5 maj,
öppen tävling, skyttar från hela Sverige välkomna!
Gevär 6,5 mm 300 m
Klasser:
G15, G17, G1, G2, G3, G4, GE, G55, G55L, G65, G65L, G75 samt Gsen med stöd

Omfattning grundomgång
G15, G1, G2, G 55L, G65L, G75 samt Gsen 4x5 skott liggande, samlad
skjuttid på 16 min..
G4, GE, 2 liggserier + 1 ståserie + 1 knäserie samlad skjuttid på 16 min.
G3,G55, G65 2 liggserier + 2 knäserier samlad skjuttid på 16 min.
Provskott för samtliga obegränsat under tid 3 min.
Omfattning omg 2
Indelning i finalklasser
A: Skyttar ur liggandeklasserna G2, G55L och G65L.
10 skott liggande, på en sammanlagd skjuttid av 5 min,
B: Skyttar ur liggandeklasserna G15, Gsen och G75.
10 skott liggande, på en sammanlagd skjuttid av 5 min,
C: skyttar ur klasserna 3, G55, och G65.
5 ligg + 5 knä , tid 5 min
D: skyttar ur klasserna 4 och E.
Grunnlag , tid 5 min
Priser; pengapriser klassvis bästa 1/4 i varje enskild tävling,
Minst 5 i finalklasserna för att medaljer ska utgå
Tävlingarna i Skövde o Mariestad räknas ihop för mästerskapet
Kostnad: 150 kr samtliga klasser och per tävling. (obs ta med post eller bankgironummer för
utbet av pris)
De som endast skjuter kretscupen är avgiften 50 kr
OBS: Grundomgång och omg 2 skjuts på en gång, efter grundomgången 2 min paus
därefter obegränsat antal provskott i valfri ställning under 3 min innan omg 2.
Anmälan!
Skövde, Lövsjötorp med start kl 08.30-09.00
Mariestads skjutbana med start kl 12.00
Arrangörer
Skövde SKG o Mariestad SKG
Info
Roger Strandh 0706-174 196 E-mail roger.strandh@gmail.comTvå tävlingar ett mästerskap
Tänk på att lösa tävlingslicens

Piprensarn Korthåll 2018!
Inbjudan! KH Gevär 50 meter med mästerskap den 5 maj,
öppen tävling, skyttar från hela Sverige välkomna!
Gevär KH 50 m
Klasser:
KH med stöd , KH med rem, KH vet, KH sen och KH elit

Omfattning grundomgång
KH med stöd , KH med rem 4x5 skott liggande, samlad skjuttid på 16 min..
KH vet 2 liggserier + 2 knäserier samlad skjuttid på 16 min.
KH sen och KH elit 2 liggserier + 1 ståserie + 1 knäserie samlad skjuttid på 16
min. Provskott för samtliga obegränsat under 3 min.
Omfattning omg 2
Indelning i finalklasser
A: Skyttar ur liggandeklassen KH med stöd.
10 skott liggande, på en sammanlagd skjuttid av 8 min,
B: Skyttar ur liggandeklassen KH med rem
10 skott liggande, på en sammanlagd skjuttid av 8 min,
C: skyttar ur klassen KH vet
5 ligg + 5 knä , tid 8 min
D: skyttar ur klasserna KH sen och KH elit
Grunnlag , tid 8 min
Priser; pengapriser klassvis bästa 1/4 i varje enskild tävling,
Minst 5 i finalklasserna för att medaljer ska utgå
Tävlingarna i Skövde o Mariestad räknas ihop för mästerskapet
Kostnad: 100 kr samtliga klasser och per tävling. (obs ta med post eller bankgironummer för
utbet av pris)
OBS: Grundomgång och omg 2 skjuts på en gång, efter grundomgången 2 min paus
därefter obegränsat antal provskott i valfri ställning under 3 min innan omg 2.

Anmälan!
Skövde, Lövsjötorp med start kl 08.30-09.00
Mariestads skjutbana med start kl 12.00
Arrangörer
Skövde SKG o Mariestad SKG
Info
Roger Strandh
tel 0706-174 196 E-mail roger.strandh@gmail.com
Två tävlingar ett mästerskapTänk på att lösa tävlingslicens

