
FÄLTSKYTTEHELG 
GOTLAND 

Välkomna till en fältskyttehelg på 
både västra och östra sidan av ön. 
Gotland har sköna höstar och 
mycket att se året om både på 
landsbygden och i den medeltida 
hansestaden Visby.

Fältskjutning med gevär på ett höstskönt Gotland erbjuder vi er i 
november. Du kommer med färja till medeltidsstaden Visby och får 
se Gotlands fina landsbygd under två fältskyttedagar.
Välkommen med din anmälan! Se nästa sida.

BOKNING AV RESA OCH LOGI  Resa med båt kan bokas som idrotts-
resa på Destination Gotland. Bokning sker i mån av plats och 
kan EJ göras på den vanliga bokningssidan. Idrottsresor telefon: 
0771–22 33 50  eller mail idrottsresor@destinationgotland.se

Uppge ”Fältskyttehelg Gotland” vid bokningen. Destination 
Gotland kan ha en del bra paketerbjudanden, dessa kan till och 
med vara billigare än Idrottsresa. Mer information finns på 
www.destinationgotland.se Kontakta Idrottsresor på telefon: 
0771–22 33 50 eller via E-post:idrottsresor@destinationgotland.se.
 

Ta med familj och vänner  Alla som deltar i arrangemang inom 
Idrottens Ö reser till våra förmånliga idrottspriser. Tar du med 
familjen eller vännerna erbjuder vi även de samma fina förmån. 
Mer information om våra fartyg, turlista mm finner du på vår 
hemsida: www.destinationgotland.se  

Välkomna till trevlig skyttehelg hälsar Ala-Gammelgarn skytteförening 
och Södra Gotlands skytteföreningar

16-17 NOVEMBER 2019

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.



FÄLTSKYTTEHELG GOTLAND 
”Kända avstånd”-fältskjutning 
gevär lördagen den 16 november i 
Katthammarsvik på östra Gotland.

”Suderträffen” söndagen 
den 17 november i Klinte på 
västra Gotland.

SAMLINGSPLATS  Katthammarsvik, Östergarn. 
Karta: WGS84 DD (lat, long) 57.43569, 18.85302

TÄVLING A:  Individuell bilfältskjutning över 6 stationer med 8-manna-
patruller. Kikarklass. Hpr klassvis. Särskiljning på innerträffar.

TÄVLING B:  Skyttehelgens ”Hederspris” tilldelas skytt oavsett klass-
tillhörighet, ej kikarklass, som har Skyttehelgens sammanlagda 
högsta resultat, lördag + söndag. Särskiljning på Suderträffens 
resultat. Kikareklassen har eget totalpris.

TÄVLING C:  Tvåmanna föreningslag, oavsett klass, sammanlagt 
lörd+sönd. Särskiljning söndagens resultat.

KIKARKLASS:  För de skyttar och vapen som uppfyller kraven enligt de 
centrala riktlinjerna

SERVERING:  Servering finns på plats.

ANMÄLAN/AVGIFT Anmäl på tävlingsdagen, mellan 09.00–10.00. 
Senior/veteran 150 kr, Junior 100 kr, Föreningslag 100 kr. 

INFORMATION Tävlingsledare och upplysningar: Peter Östergren 
Tel 070–714 82 37. E-post: ostagarn@gmail.com. Mer information 
se hemsidan: www.skytte.com Här redovisas även resultatlistan.

Södra Gotlands skytteföreningar inbjuder till fältskjutning 
gevär ”Suderträffen” söndagen den 17/11. Tävlingen brukar 
ingå i NM-kvaltävlingarna. 

SAMLINGSPLATS  Klinte skjutbaneanläggning, Klintehamn 
(pilat från Klintehamn (väg 141) 6 km mot Hemse.) 
Karta: WGS84 DD (lat, long) 57.35859, 18.25069

TÄVLING A:  Individuell bilfältskjutning över 6 stationer.
Kikarklass. Särskiljning på innerringsträffar. Hpr klassvis.

TÄVLING B, C:  Se ”Kända avstånd”

16-17 NOVEMBER 2019

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

ALLA RESER MED 
IDROTTSPRISER 
PÅ FÄRJAN!

Tävling D:  Innerträffstävling. Bäste ställningskytt, liggandeskytt 
respektive kikarskytt.

SERVERING:  Servering finns på plats.

ANMÄLAN/AVGIFT Föranmälan sker på lördagen i Katthammarsvik, 
efteranmälan sker på tävlingsdagen, mellan 09.00–10.00 i Klinte. 
Senior/veteran 150 kr, Junior 100 kr, Föreningslag: 100 kr.

INFORMATION: Tävlingsledare och upplysningar: 
Leif Ingmansson Tel 073–765 90 77 Epost: leif.i@comhem.se
Mer information, se hemsidan: www.skytte.com
Här redovisas även resultatlistan, se även www.indta.se

Tävlingen kommer att läggas ut på SvSF´s Tävlings-
kalender www.indta.se och vår hemsida. 

Kontrollera gärna att inga ändringar skett i inbjudan! 
Ev ändringar kommer att läggas ut på vår hemsida: 
www.skytte.com 

Ala-Gammelgarn skytteförening inbjuder till fältskjutning 
gevär ”Kända avstånd” lördagen den 16/11. Tävlingen brukar 
ingå i NM-kvaltävlingarna.


