
          
                              Laxå Skytteförening inbjuder till  
    Laxåträffen i Field Target 2016 
                     Söndag den 19:e Juni  
 
 
Klasser:      < 10J     Debutant         PCP/Fjäder          Behöver ej tävlingslicens 
     < 10J     Yngre Junior   PCP/Fjäder          Behöver ej tävlingslicens * 
     < 10J     Äldre Junior    PCP/Fjäder          Tävlingslicens ** 
     < 10J                 PCP                     Tävlingslicens 
     < 10J                 Fjäder                  Tävlingslicens 
     < 16,3J                 PCP                     Tävlingslicens 
     < 16,3J                 Fjäder                  Tävlingslicens 
     < 45J                 PCP/Fjäder          Tävlingslicens 
     Dagens dubbel              Se under rubriken Tävling  
 
      * Yngre junior är man till och med det år man fyller 14 år.        
 ** Äldre junior är man från och med det år man fyller 15 och till och med det år man fyller 20 år.  
 Vi har således valt att dela upp juniorklassen i denna tävling. 
 
  
Anmälan: Anmälningsavgift 80 kr/varv, eller 100 kr/varv vid efteranmälan på plats.  
 Alla juniorer betalar halva priset på ovanstående priser. 
  Sista anmälningsdag 17:juni. 
 Kontant betalning i jämna pengar vid ankomsten på tävlingsdagen. 
  
 Länk till anmälan:  
https://docs.google.com/forms/d/14VzLocW93l5OLXG1BhQpRV_G2obfUzAsSAft7FSugN4/viewform 
 
 
Tävlingen: Fieldtarget banan kommer att bestå av 30 fallmål fördelade på 10 stationer för samtliga klasser. 
 Målen är placerade mellan 10-50 meter med varierande svårighetsgrad. 
 Det finns möjlighet att gå två varv och tävla i två olika klasser, eller gå två varv med samma bössa. 
 Går man två varv med samma bössa så räknas första varvet till klassen man tävlar i, men 
 totalresultatet av två varv kommer även att slås ihop i en gemensam specialklass som vi kallar för 
 "Dagens dubbel". Där samlar vi alla som går två varv med samma bössa, oavsett ordinarie 
 klasstillhörighet. Endast fällda mål räknas i "Dagens dubbel" (ej plåtträff). 
 
 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 
  
 
Hålltider:  Inskjutningsbana öppen 8:30 – 9:30 (All inskjutning sker denna tid med alla bössor, ingen 
 inskjutning strax före andra varvet) 
 Samling med tävlingsinformation 9:30 

Tävlingen börjar ca 9:45 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. 

Starttid för andra varvet ca 13:00 och även här gemensam start. 
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 om inte Fosterkoppling passar er 
 bössa 
 Korv 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: Urban Priman 0733318540 
 
Domare:  Tomaz Holmström 0704240750 


