Mörrums Skyttegille inbjuder till HöstLaxen 21 September 2019.
OBS!! Nytt denna gång är att tävlingen kommer att hållas på Nitros mark,
väganvisning finns längre ner.
Vi kommer att tävla i följande klasser & samtliga klasser skjuter 30 st
mål uppdelat på 15 stationer med möjlighet att gå två varv.
● Debutantklass
● Yngre junior
● Äldre junior
● Fjäder 10J
● PCP10J
● Fjäder 16J
● PCP16J
● PCP/Fjäder 45J
● Dagens dubbel
● Debutantklass är en instegsklass till field target där inga förkunskaper
krävs. Skyttekort och tävlingslicens behövs ej. Debutant går alltid
tävlingsbanan i samma tävlingsgrupp som en erfaren skytt från den
arrangerande föreningen. I debutantklass får man tävla som längst i ett
helt år från den första tävlingen man deltog i. Luftgeväret (fjäder eller
PCP) som debutanten tävlar med måste understiga 10 Joule.
Debutantklass har ett poängsystem där man får 2 poäng för fällning och 1
poäng för träff i frontplåten på fallmålet.
● Yngre junior är man till och med det år man fyller 14 år. Skyttekort
och tävlingslicens behövs ej. Yngre junior går alltid tävlingsbanan
tillsammans med målsman eller ledare från den egna föreningen.
Luftgeväret (fjäder ellerPCP) som junioren tävlar med måste understiga
10 Joule. Yngre juniorklassen har ett poängsystem där man får 2 poäng
för fällning och 1 poäng för träff i frontplåten på fallmålet och det hela
skall mer ses som lek.
● Äldre junior är man från och med det år man fyller 15 och till och med
det år man fyller 20 år. Man måste ha skyttekort och tävlingslicens. Om
man inte har egen vapenlicens, så går man alltid tävlingsbanan
tillsammans med målsman eller ledare från den egna föreningen.

Luftgeväret (fjäder eller PCP) som junioren tävlar med måste understiga
16,3 Joule. Den äldre juniorklassen har samma poängsystem som
seniorer där man får 1 poäng för fällning och 0 poäng för träff i
frontplåten på fallmålet.
Vi kommer i övrigt att använda oss av SvSFregler.
https://www.skyttesport.se/globalassets ... t-2019.pdf
Anmälningsavgift 120:- 40:- går till Svenska Skyttesportförbundet.
Efteranmälan på plats 140:Alla avgifter betalas kontant på plats. Swish finns.
Vid uthämtning av tävlingskort för tävlingsrunda i klasserna över 10 J
skall giltig
vapenlicens kunna uppvisas.
Föranmälan görs via tävlingskalendern https://www.indta.se/ Sista dag
för anmälan 18 Sept.
Inskjutningsbanan är öppen 7:30 – 8:45
Samling med tävlingsinformation 8:45 & tävlingen börjar c:a 9:15 med
gemensam start när alla grupper har kommit ut på banan vid sin
startstation.
OBS alla startar samtidigt, ingen drop-in efter tävlingen är startad.
Prisutdelning direkt efter att alla grupper har skjutit klart & resultaten
är sammanställda & eventuella särskjutningar avklarade.
Vi har även försäljning av mat & dryck.
Kontaktpersoner. Andreas 0708490692 morrumsskyttegille@gmail.com
OBS!!! Tävlingen hålls denna gång hemma hos Nitro
Kartlänk https://goo.gl/maps/er7Dp2ntQPtjfEe27
Koordinater
55.94717, 13.92659
Vi önskar er varmt välkomna!

