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INBJUDAN till K-träffen 2019
Tävlingen gäller även som Regionmästerskap Väst och DM Värmland
Nedre Ulleruds Skf inbjuder till bilfältskjutning lördagen den 30 mars.
Samlingsplats: Mölnbacka Bygdegård (Följ skyltning mot Mölnbacka riksväg 62 och 63)
Klassindelning: GF13-15, GF1, GF2, GF3, GF4, GF Elit, GF55, GF65 GF75, Kikarklass
Omfattning:

6 stationer varav 1 i knästående, innerträff räknas på 5 stationer.

Mästerskap:

Ställning GF3-GF55
Liggande GF13-15, GF1, GF2,GF65,GF75
Kikarklass
Medaljer: 1 guld, 1 silver, 1 brons i varje mästerskap
Särskiljning sker i första hand med högsta antal träff + innerträff sedan träff bakifrån och sist
innerträff bakifrån. Kan ingen annan särskiljning nås särskjuts om guldet.
Jury:

Utses på tävlingsdagen

Priser:

Penningpris individuellt till bästa 1/3 i varje klass. Priset sätts in på angett konto
eller till hemmaföreningens konto.

Lagtävling: Föranmält 3-mannalag med skyttar ur samtliga klasser utom kikarklass.
I lagtävlingen delas det ut ett lagpris till vinnande lag.
Tidigare vinnare lagtävling K-träffen.
2012

Karlstad-Ulvsby

84 tr.

2013

Stenungsund

97 tr.

2014

Stenungsund

97 tr.

2015

Rommehed

76 tr.

2016

Glanshammar

90 tr.

2017

Rommehed

96 tr.

2018

Eda

96 tr.

REGIONSMÄSTERSKAP:
Anmälan behöver inte göras separat, sekretariatet hanterar detta.
Regionsmästerskap avgörs i klasserna Senior, Liggande och Kikare.
Lagtävling mellan distrikten Vg, Vs, Vä och Ör gällande
de 5 bästa skyttarna ur senior och liggandemästerskapen oavsett klass.
Ställningsmästerskap för klass GF E, 4, 3, 55.
Liggandemästerskap för klass GF 13-15, 1, 2, 65 och 75.
Kikarklass
Medaljer:
Arrangerande förbunds guldmedalj till vinnande distriktslag.
Guld, silver och brons i respektive mästerskap
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DISTRIKTSMÄSTERSKAP VÄRMLAND:
Särskiljning om guldmedaljen enligt antal träff, antal innerträff, träff räknat bakifrån samt
innerträff räknar bakifrån. Kan inte särskiljning ske då används särskjutning på ett eller flera
mål tills särskiljning sker.

Öppna mästerskapet:

Alla skyttar oavsett klass, som skjuter enligt samma program som
högsta klassen.
Veteranmästerskapet: Alla skyttar tillhörande GF 55 som skjuter enligt samma program
som högsta klassen. Skytt ur klass 65 som önskar delta i
veteranmästerskapet anmäler sig i GF55.
Ungdomsmästerskapet: Alla skyttar får deltaga t.o.m. det år de fyller 20 och skjuter enligt
högsta klassens program.
Liggandemästerskapet: Skyttar ur klasserna GF 13-15, 1, 2, 65 och 75 som skjuter
liggande med förlängd skjuttid.
Kikarklass:
Klassen avsedd för skyttar som skjuter med optiskt riktmedel
(kikarsikte) Endast liggande.
Medaljer i mästerskapen.
Öppen klass:1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band.
Veteraner: 1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band.
Ungdom:
1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band.
Liggande: 1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band.
Kikare:
1 guld, 1 silver och 1 brons med blå-vita band
Lagtävlingar:
4-mannalag: Varje förening får föranmäla ett lag valfritt sammansatt ur klasser som skjuter
enligt samma program som högsta klassen.
2-mannalag: Varje förening får föranmäla ett eller flera lag valfritt sammansatt oavsett klass
(ej kikare)
Skytt får endast delta i ett föranmält 2-mannalag lag.
Skytt får ingå i lag i annan lagtävling (4-mannalag)
…………………………………………………………………………………………
GF2 – GF75, kikarklass 150 kr.
GF13-15 och GF1
100 kr.
Lag
50 kr.
Avgifterna inbetalas samtidigt med anmälan till Karlstads Skyttekrets pg 362984-7
Anmälan föreningsvis: Senast 24 mars till:
Stefan Lundgren
mobil 0722 00 4210
Mölnbacka Ekebo 2
mail gjutarn66@gmail.com
66992 DEJE
Komihåg laganmälningarna för dels K-träffen och dels DM Värmland vid anmälan.
Ange licensnummer vid anmälan.
Efteranmälan mot förhöjd avgift (170 :- ) tävlingsdagen före kl. 10.00.
Servering kommer att finnas på samlingsplatsen.
Upplysningar om tävlingen Stefan Lundgren 0722 00 4210
Avgifter K-träffen:

VÄLKOMNA!

