På uppdrag av Skånes skyttesportförbund inbjuder
Göinge skyttekrets med samverkande föreningar till

Fältskjutning gevär 2019-03-10 på Ravlunda skjutfält.
(DM i fältskytte är flyttad till den 13 oktober)
Arrangör

Göinge skyttekrets

Tävlingsledare

Håkan Olsson 070-990 55 93

Banläggare

Bengt Bengtsson 070 818 08 17

Anmälningsplats

Dammåkralägret, Ravlunda skjutfält (vägvisning från väg 19)

Tävlingens
omfattning

Tävlingen omfattar 5 stationer, klassvis enligt regelboken.GF 13-15, GF 1, GF 2.
GF 3, GF 4, GF Elit, GF 55, GF 65, GF 75, GF Ki samt GF KiA.
Resp. klass skjuter enligt sitt program (GF 13-15, GF1, GF 55, GF 65 och GF 75
skjuter på längre skjuttid samt GF 3, GF 4, GF Elit och GF 55 skjuter ett
knämål). GF Ki enligt regelboken (liggande med benstöd) samt GF KiA en kikar
klass för de skyttar som önskar en något större utmaning såsom t.ex. knäskytte
med ”käpp” eller rem (se bilaga).
Tävlingen omfattar även Division, Cup, Fadder, Familje och Kretstävling.

Genomförande

Tävlingen genomförs som bilfältskjutning. Separata patruller för kikarskyttarna.

Föranmälan

Anmälan göres på bifogad anmälningslista (glöm inte anmäla divisionslag
samt poängpris M-Y kretsen) och insändes till:
Lennart Albinsson, Norra Stettingatan 5, 26632 Munka-Ljungby.
Mail adress: lennart.albinsson@lealb.com
Tfn: 0431-43 13 13 tillhanda SENAST fredag 1 mars

Efteranmälan

Fram till 10.00 tävlingsdagen i mån av plats i befintliga patruller.

Avgifter

Alla klasser
Efteranmälningsavg

100:20:-

Avgifterna insättes på Göinge skyttekrets BG 536-3965.
Märk talongen med ”egen förening + datum för tävlingen”.
Startlistor/
Resultatlistor

Startlistor och resultatlistor delges i SvSF:s Tävlingskalender
( https://www.indta.se/ext?i=5&d=33&f=&t=sdf ) samt via mail till
deltagande föreningar.

Servering

Kommer att finnas vid anmälningsplatsen.

Välkomna till Ravlunda den 10 mars 2019

Information om ny klassindelning för
Kikarskyttar i Skåne
Kikare (GFKi)
Skjuter enligt tidigare regler: alla stationer liggande med benstöd och på diopterskyttarnas korta skjuttid.
Kikare Avancerad (GFKiA)
Skjuter knä/sittande på vissa stationer. En skjutkäpp eller remstöd är tillåtet (ej benstöd). Som skjutkäpp
räknas ett stöd som har en fot och som inte sitter fast i vapnet. Klyka upptill är tillåtet, men inte "hog
saddle" och liknande hyllor. Avancerad kan komma att skjuta på en kortare skjuttid än Kikare Nybörjare.
Skytten behöver ej demontera ett eventuellt benstöd från vapnet, men det får inte användas under
skjuttiden eller under förberedelsetiden.
Anmälan
Det är upp till skytten själv att anmäla sig i GFKi eller GFKiA. Det ställs dock krav på de skyttar som
anmäler sig i GFKiA behärskar knäskytte på ett säkert och betryggande sätt. Det är upp till anmälande
förening att förvissa sig om att skytten behärskar att skjuta i knästående på ett säkert sätt.
Frågor om nya kikarklasserna
Mail till Dan Hovang, dan.hovang@gmail.com

ANMÄLNINGSLISTA
Fältskjutning Ravlunda 2019-03-10

TÄVLING
FÖRENING
KONTAKTPERSON
TELEFON
E-POSTADRESS

Använd ”tabb” för förflyttning mellan kolumnerna.
Namn

Licens
nummer

Individuella starter á 100 kr

Klass

=

Vänster
skytt

Fadder
par

Övrigt

kronor

Avgiften insättes på Göinge skyttekrets Bg 536-3965
Märk inbetalningen med ” förening + datum för tävlingen”
Anmälan skickas till: lennart.albinsson@lealb.com tillhanda senast 2019-03-01.
Konto för insättning av eventuella prispengar:
Plusgiro
Bankkonto

-

Bankgiro

-

-

Glöm inte att anmäla Divisionslaget på den separata anmälningsblanketten.
För Malmö-Ystad Skyttekrets: Glöm inte anmäla lag till M – Y kretsens Poängpris

Denna blankett kan fyllas i elektroniskt på datorn. I Microsoft Word och LibreOffice Writer använd Tabbtangenten eller klicka med musen på fälten som är markerade enligt följande …….. och fyll i text. I OpenOffice
Writer klicka endast med musen på de fält som är markerade enligt följande …….. och fyll i text.
Vid val av typ av förening: Vänsterklicka på pilen i listrutan i Microsoft Word och välj, Vänsterklicka på
”Skytteförening” i OpenOffice Writer och LibreOffice Writer och välj.

Divisionstävlingen den 10/3 2019
Förening får anmäla 4 skyttar som ordinarie och 2 skyttar som suppleanter, oavsett
klass. De 3 högsta resultaten på de ordinarie skyttarna räknas. Suppleanterna kan gå in
då någon av de 4 ordinarie faller bort. Om en suppleant skall ingå som ordinarie skall
detta anmälas till expeditionen på tävlingsdagen innan skyttarna går ut.
Från:

skytteförening

anmäler följande lag:
Skyttens namn

Klass

Suppleanter

SUMMA

Träff

