
Snapphanesmällen 
Vittsjö SkF inbjuder till tävling i Field Target söndagen den 24 maj 2015 

 
Tävlingen sker i följande sju klasser 
Debutantklass 

• Fjäder/PCP max 10J (30 mål) 
Nationella tävlingsklasser 

• Fjäder max 10J (50 mål) 
• PCP max 10J (50 mål) 
• Fjäder/PCP 16.4-45J (30 mål) 
• Junior Fjäder/PCP max 10J *)  (50 mål) 

Internationella tävlingsklasser 
• Fjäder max 16.3J (50 mål)  
• PCP max 16.3J  (50 mål) 

Målen är utplacerade på olika avstånd mellan 10 – 50 meter. I de nationella seniorklasserna samt de 
internationella klasserna ges 1 poäng vid fällning, annars 0 poäng. I klasserna debutant och junior beräknas 
resultat enligt följande: fällt mål 2 poäng, plåtträff 1 poäng, 0 poäng för missat mål.  

Övrig information 
Tävlingsbanan är delvis anpassad för rullstolsburna skyttar. Kontakta tävlingsledningen för mer information. 
Debutantklassen är en prova-på-klass, tävlande behöver inget gevärsskyttekort eller tävlingslicens och är öppen 
för alla intresserade.  
 
Vi kommer att använda oss av SvSF regler: 
http://iof3.idrottonline.se/ImageVaultFiles/id_114565/cf_104/Field_Target_2014.PDF 
 
Anmälningsavgift 100 kr per klass varav 20 kr går till Svenska Skyttesportförbundet. Efteranmälan på plats 120 
kr. https://docs.google.com/forms/d/1ts-zzFLJSUpYfoKmvunpgBMyTvxP4V0FZTnX4-urzSA/viewform. Alla 
avgifter betalas kontant på plats. Föranmälan stängs den 20/5 kl 23.59. 
 
Vid uthämtande av tävlingskort för tävlingsrunda i klasserna över 10 J skall giltig vapenlicens uppvisas.  
Hålltider: 08:00 Inskjutning och vapenbesiktning, 09:00 börjar tävlingen. Deadline 15:30, prisutdelning ca 16:00. 
 
Vi har även försäljning av korv & bröd, dricka, kaffe/té. För deltagare som behöver inkvartering föreslås Höjalens 
vandrarhem som ligger några stenkast ifrån Lehultsbanan, http://hojalen.se/Kontakt.html  Deltagare som behöver 
senare starttider, meddela någon av nedanstående kontaktpersoner. 
 
Tävlingsledning 
Håkan Sterner (070-4661361), Dionis Istrefi (070-6232598). Email: sterner.hakan@gmail.com 
 
Väl mött!  
_________________________ 
GPS-koordinater Lehultsbanan (ex Google maps): 56°19'44.2"N 13°36'39.9"E (56.328944, 13.611083) 
 
*) Om junior använder 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.   


