Mörrums Skyttegille inbjuder till Field Target tävling söndagen den 8 Maj.
Tävlingen kommer dock att hållas i Skättilljunga men i Mörrums regi.
Adress: Skättilljungavägen 265
Kartlänk.
https://goo.gl/maps/6WzjubywLoVKaYbY6
Vi kommer att tävla i följande klasser & samtliga klasser skjuter 50 st mål uppdelat på 2
runder med 25 mål/runda och 12 stationer med 2 mål på varje station förutom den sista
stationen som har tre mål. Vi kommer på varje station ha ett extra mål som är avsett för
debutanterna. Det målet kommer att placeras på ett kortare avstånd och det målet som
är längst bort är då inte avsett för debutanterna.
Vi håller lunch mellan de två varven. Då kommer det att finnas mat och dryck att köpa.
● Debutantklass
● 10J Fjäder
● 10J PCP
● 16J Fjäder
● 16J PCP
● 35J Fjäder
● 35J PCP
35J klasserna slås ihop vid mindre än tre deltagare i vardera klass!
● 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. I debutantklass får man tävla som längst i ett helt år
från den första tävlingen man deltog i, men under rådande omständigheter då det inte
varit så många tävlingar förra året så förlängs tiden med ytterligare ett år. 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.
Vi kommer i övrigt att använda oss av SvSF regler.
https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/2021/2021-01-01-fieldtarget-2021.pdf
Anmälningsavgift 120:- 40:- går till Svenska Skyttesportförbundet.
Alla avgifter betalas helst via Swish. Swish nr. 1234196804
Vid uthämtning av tävlingskort för tävlingsrunda i klasserna över 10 J skall giltig
vapenlicens kunna uppvisas.
Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens. Gäller ej debutantklassen.
Föranmälan görs via tävlingskalendern https://www.indta.se

Debutanter kan anmäla sig via kontaktuppgifterna nedan.
Sista dag för anmälan är 1 maj.
Boende: För de som vill komma dagen innan finns denna möjlighet.
Man kan tälta eller bo i husvagn på plats. Alternativt
1. https://www.booking.com/hotel/se/the-old-hen-house-tollarp.sv.html
2. https://www.booking.com/hotel/se/arrods-bostalle-b-amp-b.sv.html
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.
Kontaktperson: Andreas Hörström 0708-490692 andreas.horstrom@live.se
Vi önskar er varmt välkomna!

