
Laxå Skytteförening inbjuder till 
Laxåträffen i Field Target 2015 
Söndag den 28:e Juni 
 
 

 
Klasser: < 10J  Debutant PCP/Fjäder Behöver ej tävlingslicens 
 < 10J  Junior PCP/Fjäder Tävlingslicens för skyttar över 15år 
 < 10J PCP Tävlingslicens 
 < 10J Fjäder Tävlingslicens 
 < 16,3J PCP Tävlingslicens 
 < 16,3J Fjäder Tävlingslicens 
 < 45J PCP/Fjäder Tävlingslicens 
  
Anmälan: Anmälningsavgift 100 kr vid föranmälan, eller 120 kr vid efteranmälan på plats. 

 Kontant betalning i jämna pengar vid ankomsten på tävlingsdagen. 
 Alla skjuter endast ett varv och man kan alltså inte tävla i flera klasser. 
 Länk till anmälan: 
https://docs.google.com/forms/d/14Tv-Cblq6dFwNYhaQRt36uo5CEbTsFSpivfUpaeVnpQ/viewform 
 Föranmälan stänger 20150625 23:59 
 
Tävlingen: Fieldtarget banan kommer att bestå av 50 fallmål fördelade på 17 stationer för samtliga klasser. 
 Målen är placerade mellan 10-50 meter med varierande svårighetsgrad. 
 Vi kommer att använda oss av Svenska Skyttesportförbundets regler: 
http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_84573/cf_104/2014-03-29_Field_Target_2014.PDF 
 Slumpvisa vapen kan komma att tas ut för kontroll i kronograf i sportsligt syfte, men ALLA 
 tävlingsdeltagare ska naturligtvis se till att man tävlar "fair play" och inte överskrider klassens 
 tillåtna anslagsenergi enligt Svenska Skyttesportförbundets regler. 
 
Hålltider: Inskjutningsbana öppen 9:00 � 10:00 
 Samling med tävlingsinformation 10:00 

Tävlingen börjar ca 10:15 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 alla grupper har skjutit klart och resultaten är sammanställda  
(och efter eventuella särskjutningar). 
 

Övrigt: Dykflaskor för luftpåfyllning finns på plats, ta med eget fyllkit. 
 Korv, smörgås och dricka finns till försäljning. 
 Tyvärr finns ingen toalett eller dass vid skjutbanan. 
 
Hitta hit:   Laxå ligger exakt mitt i mellan Göteborg och Stockholm utmed E 20. När ni kommer till Laxå, 
 sväng in på väg 205 (mot Askersund) vid den centralt placerade rondellen följ väg 205 ca 2 km. 
 Sväng av vid skylten "skjutbanor/skogskyrkogård". Därefter så är det ca 4 km till banorna. 
    

Koordinater:  WGS 84 (lat, lon):   N 58° 57.507', E 14° 41.578' 
  WGS 84 decimal (lat, lon):  58.95844, 14.69296 
  RT90:    6537942, 1436000 
  SWEREF99 TM:   6535465, 482339 
 
Tävlingsledare: Anders Günther 0705560519 
 
Domare:  Tomaz Holmström 0704240750 


