
  
Inbjuder till hösttävling i Field Target 
 

Lördag 30 augusti 2014 
 
Vi kommer att tävla i följande åtta klasser: 
 
Debutantklass 15 mål 
 Fjäder och PCP max 10J 
Tävlingsklasser 30 mål 

 Fjäder max 10J 
 PCP max 10J 
 Fjäder max 45J 
 PCP max 45J 
 Fjäder 16.3J 
 PCP 16.3J 
 Junior Fjäder och PCP max 10J (för förtydligande, se nedan). 
 
 
Banan kommer att bestå av 15 - 30 st. fallmål, se respektive klass ovan. Målen är utplacerade på olika avstånd mellan 10 och 50 
meter. 
 
Vi kommer att använda oss av SvSF regler. 
http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_84573/cf_104/2014-03-29_Field_Target_2014.PDF 
 
Pris: 100kr/klass vid föranmälan eller 120kr/klass vid efteranmälan på plats. Junior 50kr oavsett för eller efteranmälan. Alla 
avgifter betalas på plats, endast kontant betalning. 20 kronor går till Svenska Skyttesportförbundet. 
 
Föranmälan: 
https://docs.google.com/forms/d/1gaPylgk3-pdr6VLtJLyOgNrviGCZBaDMr0x59hRr9PU/viewform?c=0&w=1 
 
Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens i tävlingsklasserna. Angående juniorklass, se förtydligande nedan. Vid 
uthämtande av tävlingskort för tävlingsrunda i klasserna över 10J skall giltig vapenlicens uppvisas. 
 
Debutantklassen är en prova-på-klass där det varken behövs skyttekort eller tävlingslicens och den är öppen för alla intresserade. 
 
Hålltider: 
8:00-08.45 Inskjutning och vapenbesiktning 
08.45 Sammanträde 
09:00 Tävlingen börjar 
15:30 Deadline alla klasser 
16:00 Resultat och prisutdelning 
 
Vi kommer att ha försäljning av korv med bröd, dricka & kaffe. 
 
Tävlingsledare: Sören Johansson 0705571818 
Domare: Lars Johansson 0734161780 
 
Plats: Fuxerna Skyttegille, strax öster om Bertilsgården i Göta intill Ryrsjön. Adress Timmervägen 61 
46335 GÖTA. Följ skyltar till parkering. För vägbeskrivning/frågor, ring någon av ovanstående eller skicka ett mail till: 

fuxernaskyttegille@gmail.com 

 

Vi önskar er varmt välkomna! 
 
Förtydligande av klassen :”Junior PCP och Fjäder max 10J” 
Om junior nyttjar luftvapen vilket överstiger 10J, utgår denne ut juniortävlingen och deltar då i ordinarie klass för respektive 
vapentyp. Skyttekort och tävlingslicens krävs från och med det år man fyller 15 år. Man är junior t.o.m. det år man fyller 17 år. 


