
 
INBJUDAN 

 
På uppdrag av Blekinge Skyttesportförbund får härmed Västra Blekinge skyttekrets inbjuda till 

2019-års SSM-fältskjutning gevär.  
 

Tävlingsdatum: Söndagen den 24 mars 2019. 
 
Samlingsplats: Olofströms skyttepaviljong, Björnsjövägen 200-7 Olofström. 
  
Tävlingsledare: Göran Hansson   
 
Banläggare: Jan-Erik Borglund 
 
Tävlingssekreterare: Håkan Sigurdsson 
  
Deltagare: Samtliga fältskytteklasser 
 
Tävlingsprogram: Fältskjutning över 6 stationer (totalt 36 skott) 
 
Mästerskap: 1.Seniorer: Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt GF E program. 
 2.Veteran: Skyttar som, oavsett klass, under året fyller lägst 55 år. 
 3.Lägremästerskap: Skyttar tillhörande klasserna GF 13, 15, 17, 1 och 2. 
 4.Kikarmästerskap: Skyttar som skjuter i GFKi. 
 
Medaljer: I samtliga mästerskap utdelas: 1 guld-1 silver-1 bronsmedalj 
 
Hederspris: Klassvis efter resultat 6 stationer ( 36 skott ) 
 
Lagtävlingar: Föreningslag, De tre bästa från anmälda föreningar 
 Förbundslag, De fem bästa från varje förbund 
 Lagtävlingarna omfattar inte kikarklassen 
 
Anmälningsavgift: Klasserna 13 - 17, 100:- och övriga klasser 150:-. 
 Föreningslag 100:- 
 I samband med anmälan inbetalas avgifterna på 
 Vilshultsortens skf bankgiro: 5118-1063 
 
Anmälan: Föranmälan i 1 ex. till: Västra Blekinge skyttekrets under adress: 
                                                   Håkan Sigurdsson  
 hakan@gtorpskytte.se            0709-189904 
 
 Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast 15 mars 2019 
 
Övrigt: För att särskilja om medaljerna kommer innerringsmarkering att användas.  
 Kikarklassen skjuter på den korta skjuttiden och får bara räkna träffen i 

innerringen. 
 Patruller om sex personer i varje. Patrullstig ca. 2 km mest på väg. 
 Transport till målen sker i egna bilar. 
 Priser och medaljer delas ut enligt region syds regler. 
 
Servering: Kommer att anordnas 
  
 

VÄLKOMMEN TILL 2019-ÅRS SSM 
 

FÄLTSKJUTNING  
Enligt uppdrag: Håkan Sigurdsson 

 
 



 
 
 
 

2019-ÅRS SSM Fält Gevär 
Anmälningslista 

 
Från _________________________________________________________________________ Skf/Skg 
 

Namn	 Klass	
Mästerskaps	

klass	
Tävlings	
licensnr.	 V-skytt	

		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		
		 		 		 		 		

 
 
 
Anmälningslistor sändes till:  
 Håkan Sigurdsson  
 hakan@gtorpskytte.se             
 
 
Antal skyttar  ...................................... X 100:- = ................... :-  
 
Antal skyttar  ...................................... X 150:- = ................... :-  
 
Antal föreningslag .............................. X 100:- = ................... :-  
 
 
 
 Summa ....................... :-  Avgifter insättes på  
                                         bankgiro: 5118-1063 
                                          
 
 
 
Skjuttider återsändes till: 
 
Namn: ............................................................................................   
 
Adress: ...........................................................................................   
 
Postnr ................................ Ort ...................................................... Tel………………………. 


