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Inbjuder till Field Target tävling, söndagen 11 september 2016 
 
Vi kommer att tävla i följande sju klasser: 
 

Debutantklass 

 Fjäder och PCP max 10J 
Tävlingsklasser nationell klass 

 Fjäder max 10J 

 PCP max 10J 

 Fjäder och PCP 16.4-45J (Förtydligande se nedan) 

 Junior Fjäder och PCP max 10J (Förtydligande se nedan) 
Tävlingsklasser  internationell klass 

 Fjäder max 16.3J 

 PCP max 16.3J 
 
Vi kommer även att tillämpa ”Dagens Dubbel” enligt Laxås koncept. 

 

”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 i hop 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). ” 
 
Banan kommer att bestå av 30 stycken fallmål i alla klasser. Målen är utplacerade på olika avstånd mellan 10 – 
50 meter. 
 

Vi kommer att använda oss av SvSF regler. 
http://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/field_target_2014.pdf 
 
Pris: 100kr/klass vid föranmälan eller 120kr/klass vid efteranmälan på plats. Alla avgifter betalas på plats, 

endast kontant betalning. 20 kronor går till Svenska Skyttesportförbundet. 
 
Föranmälan (OBS! Stänger onsdag 7/9 kl: 23:59) : 

https://drive.google.com/open?id=1WYAfDauBbJQf4KufEtblWnRnuvHtk--Y4lRF1yrt05Y 
 
 
Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens i tävlingsklasserna. Angående juniorklass se förtydligande 
nedan.  
 
Debutantklassen är en prova-på-klass där det varken behövs skyttekort eller tävlingslicens och den är öppen för 
alla intresserade. För tidigare aktiva tävlingsskyttar inom FT är debutantklassen inte längre ett valbart alternativ. 
 
Hålltider: 

07:00-08.45 Inskjutning och vapenbesiktning 
08.45 Sammanträde 
09:00 Tävlingen börjar och alla tävlingsdeltagare varv 1 går ut på banan samtidigt. 
11:30 Deadline varv 1 alla klasser 
13:00 Varv 2 och alla tävlingsdeltagare går ut på banan samtidigt. 
15:30 Deadline varv 2 alla klasser 
16:00 Resultat och prisutdelning 
 

OBS! Alla kommer att starta samtidigt vid varv 1 respektive varv 2. Det kommer 
alltså inte finnas möjlighet att starta senare än 09.00 om man vill gå två varv.  
Vill man bara gå ett varv kan man starta i varv 2 kl 13:00. 
 
Kom i tid! 
 

Vi kommer att ha försäljning av korv med bröd, drickor & kaffe. 
Lotteri: 1st lott/pers tilldelas vid anmälan. Fina priser. 
 
Tävlingsledare: Thorbjörn Gustavsson, 076-3219252 
Domare: Nisse Andersson, 070-4714867 
 

http://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/field_target_2014.pdf
https://drive.google.com/open?id=1WYAfDauBbJQf4KufEtblWnRnuvHtk--Y4lRF1yrt05Y
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För vägbeskrivning/frågor, ring någon av ovanstående eller skicka ett mail till: onsalaskytte@gmail.com 
 
Kartlänk: http://hitta.se/SearchCombi.aspx?vad=&var=Knapeg%e5rdsv%e4gen+84+Onsala 
 

Varmt välkomna! 
 

Förtydligande av klassen:”Fjäder och PCP 16.4-45J” 

I denna klass tävlar man i samma klass oavsett drivkälla, alltså fjäder, CO2 och PCP i samma klass.  
 

Förtydligande av klassen:”Junior PCP och Fjäder max 10J” 

I denna klass tävlar man i samma klass oavsett drivkälla, alltså fjäder, CO2 och PCP i samma klass.  
OBS! Om junior nyttjar luftvapen vilket överstiger 10J, utgår denne ut juniortävlingen och deltar då i ordinarie 

klass för respektive vapentyp. Skyttekort och tävlingslicens krävs från och med det år man fyller 15 år. Man är 
junior t.o.m det år man fyller 17 år. 
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