
Inbjudan till Fältskyttehelg Gotland 2022  
på ”Idrottens Ö” 19-20 november 

 

Suderträffen (Kända avstånd) lörd 19/11 
Södra Gotlands skytteföreningar inbjuder till ”kända avstånd”-fältskjutning gevär  

Tävlingen brukar ingå i NM-kvaltävlingarna. 

 

SAMLINGSPLATS:  Klinte skg skjutbana, på väg 141 mellan Visby-Klintehamn-Hemse. 

   Även pilat väg 141 från Klintehamn ca 6 km mot Hemse. 

Karta:     WGS84 DD (lat, long) 57.35859, 18.25069 

Tävlingsledare:    Leif Ingmansson  

Tävling A  Ind. bilfältskjutning 6 stn. Kikarklass. Hpr klassvis. Särskiljning på innerträffar. 

Tävling B Skyttehelgens "Totalpris" tilldelas skytt oavsett klasstillhörighet, ej kikar- 

  klass, som har Skyttehelgens sammanlagda högsta resultat, lördag + söndag. 

  Särskiljning på Gotlandsträffens resultat. Kikareklassen har eget totalpris. 

Tävling C Tvåmanna föreningslag, oavsett klass, sammanlagt lörd+sönd.  

Tävling D Innerträffstävling. Bäste ställningskytt, liggandeskytt resp. kikarskytt. 

Anmälan: Föranmälan öppnar 1okt-22. Tävl-sekr Håkan Pettersson hp113@telia.com  

Sen/vet 200:- Jun 100:- Föreningslag: 100:- Bg 5726-4814 senast 1 nov-22. 

  Efteranmälan i mån av plats 

Startlistor läggs ut på hemsidan www.skytte.com senast 13nov. 

Servering: Servering finns 

Upplysningar: Leif Ingmansson Tel 073-7659077  Epost:  leifingmansson50@gmail.com 

  www.skytte.com Här redovisas även resultatlistan, se även www.IndTA.se 

 

"Gotlandsträffen" sönd 20/11 
Mellersta och norra Gotlands skf  inbjuder till fältskjutning gevär  

Tävlingen brukar ingå i NM-kvaltävlingarna. 

 

SAMLINGSPLATS: Meddelas senare 

Tävling A  Ind. bilfältskjutning 6 stn. Kikarklass. Hpr klassvis. Särskiljning på innerträffar. 

Tävling B,C,D Se Suderträffen . 

 Anmälan: Se Föranmälan till lördagen – omvänd startordning på söndagen.  

Sen/vet 200:- Jun 100:-, oavsett klass, Föreningslag 100:- 

Servering: Servering finns 

Upplysningar: Se Suderträffen . 

 

Resa: Kontakta Destination Gotland (DG),  Idrottsresor idrottsresor@destinationgotland.se 

eller per tel 0771-223350 ) för bokning av biljetter på färjorna, ange ”Fältskyttehelg 

Gotland” som är ett IdrottensÖ-arrangemang! OBS Anhöriga får även de ta del av de 

fördelaktiga biljettpriserna. 

Boende: Se ovan, DG har bra logierbjudanden i sina IdrottensÖ-paket… 

Dessutom finns dessutom många andra alternativa boenden på hotell och i stugor, 

om Ni söker efter detta! 

Övrigt: Tävlingens detaljerade inbjudan med anmälningsblankett & bg-konto kommer att 

läggas ut på SvSF´s Tävlingskalender www.indta.se och vår hemsida www.skytte.com 

Kontrollera gärna på vår hemsida att inga ändringar skett i tävlingen!  
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