
Inbjudan till en trippel i skytte! 

skyttets dag 2017! 
 Arrangör Anmälan 

6 Juni Essunga Föranmälan 09  

6 juni Skövde Föranmälan 12 

6 juni  Mariestad Föranmälan 14 

Generellt! 

Gratis anmälningsavgift för skyttar inom Skaraborg 

För övriga skyttar 150 kr för alla 3 tävlingarna, 50 kr/tävling 

Klasser G15, 17, 1, 2, 55L, 65 och 70, 4 serier liggande tid 16 min, 

3 min provskott 

Klasser G3, 4, Elit och 55, 4 serier fördelat på 2 ligg, 1 stå och 1 knäserie samma tider som ovan. 

I Skövde så lägger vi till en grunnlag för klasserna G3, G4, Elit samt G55, 3 stå, 3 knä samt 4 ligg skott 

på 5 min, för övriga 10 ligg samma tid + en norsk final 10 skott liggande på 2 min för klasserna G3, 

G4, Elit samt G55, övriga klasser 3 min. Detta tillägg gäller bara i Skövde.  I Skövde skjuter vi på norsk 

tavla. 

Vid skyttets dag den 6 juni gäller andra premisser. Klass 15 och 17 som skjuter för någon Skaraborgs 

förening får gratis tilldelad ammunition av Skaraborg (GoldenTarget)  samt det är inga 

anmälningsavgifter för någon Skaraborgsskytt 

Skytt som är med på alla 3 tävlingar den dagen medverkar i utlottning av fina priser, dragning sker i 

Mariestad.  Priser för minst 5000 kr antagligen mer kommer att finnas! 

Mästerskap! 

Alla  tävlingar räknas, och om minst 5 st skyttar i en klass skjuter alla 3 tävlingarna så delas 

Skaraborgs Skytteförbunds medaljer ut till de tre bästa.  

Det blir lite riksskytte stuk över det hela med klassfinaler i stället för att slå ihop klasser.  

Hjälp till med marknadsföring och rekrytering till denna skyttefest.  

Det är föranmälan till tävlingarna och det är för att det ska flyta bättre med skjutlagen och logistiken 

mellan skjutbanorna. 

Anmälan till!  

Ingemar Gustavsson 

Per mail ingemar.gustavsson@vgidrott.se eller tel 010-476 41 40 senast den 1 juni 

mailto:ingemar.gustavsson@vgidrott.se

