
 
 

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

 Fältskjutning  
- fältskjutning med gevär på Rinkabyfältet 2018-10-28 

Nyheter: 2 dubbelmål och kortare tider för kikarskyttar 
 som går i egna patruller (så långt det går)! 

 
ARRANGÖR  Göinge skyttekrets med samverkande föreningar 
 
TÄVLINGSLEDARE Per Klemmedsson, 0725-543489, per@klemmedsson.se 
BANLÄGGARE Bengt Bengtsson, 0708-180817, bengt_bengtsson@telia.com 
 
SAMLINGSPLATS Lägret Rinkaby skjutfält 
 
TÄVLINGENS Tävlingen omfattar individuell fältskjutning 5 stationer i följande 
OMFATTNING  klasser: 13-15, 1, 2, 3, 4, Elit, 55, 65, 75 och Kikare 
  Tävlas om Divisionstävling, Cup, Fadder och Familjetävlingar 
  Patrullstigen blir med bil i kombination med ca 1200 m gång 
  
FÖRANMÄLAN Göres via mail (glöm inte divisionslaget) till 
  Lennart Albinsson,  N. Stettingatan 5, 26632 Munka Ljungby  

Mail: lennart.albinsson@lealb.se 
 SENAST fredag 19/10 

 
EFTERANMÄLAN Fram till 10.00 tävlingsdagen. ( 20:- extra )  
 
AVGIFTER  Alla klasser: 100:- 
  Avgifterna insättes på Göinge skyttekrets konto 536-3965 
  Märk talongen med ” egen förening +datum för tävlingen” 
 
STARTLISTOR  Delges på Ind-TA + mail till deltagande föreningar 
   
 
SERVERING Kommer att finnas på samlingsplatsen med ett kanonfint sortiment 

anpassat för fältskyttar 
 
 
 

Välkomna till Rinkaby den 28 oktober 2018 
 

 



 
 

 

ANMÄLNINGSLISTA 
   

TÄVLING Förbundsfältskjutning Rinkaby 2018-10-28  

FÖRENINGSNAMN           

KONTAKTPERSON       

TELEFON        

E-POSTADRESS       

Använd ”tabb” för förflyttning mellan kolumnerna.  
Namn Licens 

nummer 
Klass Vänster 

skytt 
Fadder  

par 
Övrigt 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Individuella starter á 100 kr    =      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 2018-10-19. 
 
Konto för insättning av eventuella prispengar:  

Plusgiro       -    Bankgiro       -       

Bankkonto       -       

 
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 Tabb-

tangenten 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  28/10  2018 
 

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 Träff 

             

             

             

             

 
 

Suppleanter 

             

             

 SUMMA  

 

 

 

 


