
 
 
 
Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 
inbjuder härmed till 

Svenska Mästerskapen i Field Target  
Scandinavian Open/Scandinavian Springer 
2-3 september 2017 
Plats: Kvarntorps skjutbana, efter riksväg 62, norr om Forshaga.  
(Står även Klarälvsgården & Återvinningscentral på vägskylten där man svänger in till banan.) 
Upplägg: Lördagen skjuter vi PCP-klasser. Söndagen skjuter vi fjäderklasser.  
Banan består av 25 stationer=50 mål totalt.  
Ditt tävlingsvarv räknas i både SM och Scandinavian. (Observera att max 16J gäller för 
deltagande i Scandinavian) 
Starttid: 10.00 
Samlingstid: 09.30 
Inskjutning/vapenkontroll: 07:45-09:15 
Anmälan: Sker via tävlingskalendern eller via telefon/mail. En anmälan för varje 
klass/dag.  
Anmälan senast: Måndag 21 Augusti. Observera att minst 3 deltagare krävs för att 
klassen ska få SM-status. Vid mindre antal deltagare, kan klasser slås samman. 
SM-klasser lördag:  

• PCP <10J 
• PCP <16J 
• PCP <45J 
• Yngre junior PCP <10J 
• Äldre Junior PCP <16J 
• Lag PCP <16J. (3 pers. anges innan start) 

 

SM-klasser söndag:  
• Fjäder <10J 
• Fjäder <16J 
• Fjäder <45J 
• Yngre junior Fjäder <10J 
• Äldre Junior Fjäder <16J 
• Lag Fjäder <16J. (3 pers. anges innan start) 

 
Scandi-klasser lördag:  

• PCP <16J 
• Junior PCP <16J 
• Dam PCP <16J 

 

Scandi-klasser söndag:  
• Fjäder <16J 
• Junior Fjäder <16J 
• Dam Fjäder <16J 

 
Startavgift: 150:-/klass för Senior.  100:-/klass för Junior.  150:-/lag. 
Tävlingsjury: Uttages bland skyttarna. 
Servering och frukost: Vid banan finns mackor, korv, hamburgare +en massa annat. 
Övriga upplysningar: Fredrik Wessman 072-546 42 62 fredrik.wessman@gmail.com 
Logi: 

• Kvarntorps Herrgård, upplysning/bokning, 070-4962743, www.kvarntorp sherrgard.se 
• Camping Forshaga (uppställning av husvagnar) upplysning/bokning 054-87 68 30 
• Scandic Klarälven, upplysning/bokning 054- 776 45 00 
• eller se, www.forshaga.se - Turism & Evenemang - Turistguide – Boende 
• Uppställning av husvagn/husbil vid banan finns i mån av plats, fråga vid anmälan. (50kr/dygn) 

• Boende i klubbhuset finns i mån av plats, fråga vid anmälan. (50kr/dygn) 

Välkomna! 


