INBJUDAN
VETERAN
NORDISKA
I ESKILSTUNA, SVERIGE

6 - 8 JULI 2018
ESKILSTUNA SKYTTEFÖRENING HÄLSAR
ALLA VÄLKOMNA!

Tävlingsdagar
Mästerskapet skjuts under 3 dagar med kombinerade tävlingar på 50m & 300m på fredagen
& lördagen och 10m på söndagen.
Fredag 6 juli

50m + 300m

Lördag 7 juli

50m + 300m

Söndag 8 juli

Luftgevär

50m – 60 ligg, 3x20, 2x30 (70+75)
300m – 40 ligg, 3x20, 2x30 (70+75)
50m - 60 ligg, 3x20, 2x30 (klass 70+75)
300m – 40 ligg, 3x20, 2x30 (klass 70+75)
10m – 40 skott

Tävlingsplats
Tävlingen kommer att genomföras i Eskilstunas multianläggning, Munktellarenan och på
Hugelsta skyttecentrum.
Promenadavståndet mellan Munktellarenan och centrum är ca 7 minuter.
Registrering
Alla skyttar måste registrera sig vid informationen. Därefter får skytten sin nummerlapp.
Registreringen kommer att vara öppen alla dagar fram till första skjutlaget börjar.
Vapenförvaring
Det kommer finnas möjlighet till vapenförvaring på skjutbanorna men tyvärr inte
väskförvaring.
Mästerskapsklasser
Veteraner 45
Veteraner 55
Veteraner 65
Veteraner 70
Veteraner 75
Egen Damklass kommer att införas om/när det är 3 eller fler damer i en åldersklass
Lagtävling
Består av en klass 45, en klass 55 och en klass 65
Om man önskar ha en klass 70 el 75 i laget måste den skytten skjuta i klass 65.
Lagets sammansättning kan inte ändras när den förste lagmedlemmen har startat.
Endast 2 lag /nation och gren får anmälas.
Resultat
60 ligg på 50m OCH 10m kommer att räknas med decimal.
Ställningar på 50m och samtliga 300m grenar redovisas i heltal.
Under tävlingens gång kommer resultatet att publiceras på anslagstavlor.
Markering
Tävlingarna kommer att genomföras på elektronik av märket SIUS.
Priser
Prisutdelning för fredagens och lördagens tävlingar kommer att hållas under
kamratmiddagen och prisutdelning för söndagens tävlingar kommer att hållas efter
tävlingen i Munktellarenan.
Guld, silver och bronsmedaljer kommer att delas ut både individuellt och i lag.

Anmälan och Avgifter
En anmälan görs på bifogad blankett och skall vara arrangören tillhanda senast den 10 juni
(10/6) 2018.
Anmälningsblanketterna skickas till
Eskilstuna Skytteförening
c/o Marie Enqvist
Årbygatan 13A
633 45 Eskilstuna
alternativt till:

anmalansm@eskilstunaskf.se

Kamrat middag
En kamrat middag kommer att hållas under lördagskvällen.
Den kommer att bestå av en 3- rätters middag med en fördrink, ett glas vin, läsk eller lättöl
till en kostnad av 300 SEK
Anmälan till middagen med hur många som önskar vara med görs på
anmälningsblanketten. Efter den 1 juli (1/7) går det INTE att anmäla fler till
kamratmiddagen då allt MÅSTE förbeställas.
Startavgifter
Startavgifter skall betalas i god tid före start, dock senast den 30 juni (30/6), för att skyttarna
skall få delta.
Individuellt:
280 SEK
Lag:
250 SEK
Vid anmälan efter den 10 juni (10/6) så är startavgiften +20 %
Om anmäld skytt ej startar så återbetalas endast 75 % av startavgiften
Avgifterna sätts in på Eskilstuna Skytteförenings konto
Inom Sverige:
Bankgiro 357-8846
Från övriga nationer:
IBANNR. SE 118000 0827 0100 4648 7773
Vid betalning, glöm inte att ange Nationens namn.

Anmälan och Deltagaruppgifter
Det finns en separat anmälningsfil till Veteran Nordiska 2018
Fyll i namn och vilken klass samt om skytten skall vara med i ett lag, numrera lagen med 1

och 2 efter deltagaren i respektive lag.
Om skytten skall vara med på banketten och om skytten önskar ha med sig sin fru/man på
banketten så skriv siffran 2 i den kolumnen.
OBS! En föranmälan till banketten är nödvändig och måste göras.

Förslag till Boende

Best Western Plaza Hotel
Drottninggatan 9
632 20 Eskilstuna
016-15 00 00
http://www.plazahotel.nu/

Enkelrum
Dubbelrum
3-bädd

Hotell Comfort

Enkelrum
Dubbelrum
3-bädd

Hamngatan 9
632 20 Eskilstuna
016-17 78 00
co.eskilstuna@choice.se

Uppge Bokningskod: skytte

Elite Stadshotell
Hamngatan 11
632 20 Eskilstuna
www.elite.se

555 kr /rum
595 kr /rum
745 kr /rum

Uppge Bokningskod: Idrottspriser

Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell
Munktellstorget
Enkelrum

633 43 Eskilstuna
016-16 78 00
http://www.nordicchoicehotels.se

650 kr /rum
750 kr /rum
900 kr /rum

632 kr
Dubbelrum
712 kr
3-bädd
952 kr
Uppge Bokningskod: Idrottspriser

