Hemmeslöv JSK inbjuder till Field Target tävling den 10/04-2022
Vi kommer att tävla i följande klasser:
Debutantklass
● Fjäder och PCP max 10J *
Tävlingsklasser

●
●
●
●
●
●

Fjäder max 10J
PCP max 10J
Fjäder max 16.3J
PCP max 16.3J
Fjäder 16,4-35 J
PCP 16.4-35 J

* Förtydligande se nedan
Banan kommer att bestå av 25 stycken fallmål i alla klasser. Målen är utplacerade på olika avstånd
mellan 10 – 50 meter. Banan skjuts 2 varv totalt 50 mål. Debutanter och 10J klasser skjuter alternativa
mål på dom längsta avstånden.
Vi kommer att använda oss av SvSF regler.
www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/svsfs-regler-for-field-target.pdf
Pris: 140kr/klass vid föranmälan eller 140kr/klass vid efteranmälan på plats. Alla avgifter betalas på
plats, Swish föredras men även kontant går bra. 40 kronor går till Svenska Skyttesportförbundet.
Föranmälan (OBS! Stänger onsdagen 06/04 kl: 23:59) :

Vänligen fyll i ert IID nummer i föranmälan, och inte bara ”ja”.
Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens i tävlingsklasserna. Gäller ej klassen Debutant
Om man inte kan anmäla sig i Indta så kontakta mig Stefan Pyk. stefan.pyk@gmail.com
*Debutantklassen är en prova-på-klass där det varken behövs skyttekort eller tävlingslicens och den är
öppen för alla intresserade.

Klasserna 16.3 J kommer att vara landslagsgrundande.

Viktigt Vid inkörning mot skjutbanan från stora vägen passerar man genom en
gård med hovslagare butik. Kör sakta igenom gården då det kan vara aktivitet
där. Max 10 km/h detta är ca 100 meter sen blir det vanlig väg igen.

Hålltider:
07:45-09:15 Inskjutning
09:20 Säkerhetsgenomgång
09:30 Tävlingen startar
11:30 Lunch enklare förtäring
12:15 Start andra varvet
14:00 Deadline varv 2 alla klasser
14:15 Resultat och prisutdelning

Vi kommer att ha försäljning av korv med bröd, dricka & kaffe..
Domare/Tävlingsledare: Stefan Pyk 0722006915
För vägbeskrivning/frågor, ring någon av ovanstående eller skicka ett mail till: stefan.pyk@gmail.com
Kartlänk:
https://www.google.com/maps/place/Hemmesl%C3%B6vs+Jaktskytteklubb/@56.3891596,12.9510018
,16.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4651828e3f9d9a2d:0x456192f716f6e61e!8m2!3d56.3895466!4d12.9458
132?hl=sv

Varmt välkomna!

