
Tåstarp och I 16/LV 6 skytteföreningar inbjuder till
SM i Field Target 2020. Söndagen 19 juli 2020 på Nyårsåsens
skjutfält norr om Halmstad.

Vi kommer att tävla i följande klasser:

Tävlingsklasser 

● Yngre Junior Fjäder och PCP max 10J *
● Äldre Junior Fjäder och PCP max 16.3J *
● Fjäder max 10J
● PCP max 10J
● Fjäder max 16.3J
● PCP max 16.3J

● Fjäder och PCP 16.4-45J *

* Förtydligande se nedan

Banan kommer att bestå av 50 stycken fallmål i alla klasser. Vi kommer att skjuta 17 stationer varav 
en station med 2 mål. Målen är utplacerade på olika avstånd mellan 10 – 50 meter.

Vi kommer att använda oss av SvSF regler. 
www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/svsfs-regler-for-field-target.pdf 

Pris: 180kr/klass endast föranmälan. Alla avgifter betalas på plats, Swish helst pga covid 19        . 
40 kronor går till Svenska Skyttesportförbundet. 

Föranmälan (OBS! Stänger torsdag 15/7 kl: 23:59) :

Vänligen fyll i ert IID nummer i föranmälan, och inte bara ”ja”. 

Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens i tävlingsklasserna. Gäller ej klassen ”Yngre 
Junior”.
Förtydligande av klasser:”Fjäder och PCP”  
I dessa klasser tävlar man i samma klass oavsett drivkälla, alltså fjäder, CO2 och PCP i samma klass. 

Angående Covid 19 så kommer vi att ha speciella rutiner när man kommer till tävlingen 
vad gäller social distansering och andra regler för att säkerställa minskad smittrisk. Detta 
enligt skyttesportförbundets regler.                                                                                    
Är du sjuk eller har symptom på sjukdom stanna hemma.!

https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/2020/svsf-
tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-covid-19.pdf  

http://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/svsfs-regler-for-field-target.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedDsB3TbxG8QMCPzCyBJxLL9Khb-waLRJ_Pt2xFtHTBzePug/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedDsB3TbxG8QMCPzCyBJxLL9Khb-waLRJ_Pt2xFtHTBzePug/viewform?usp=sf_link
https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/2020/svsf-tillfalliga-kompletterande-tavlingsvillkor-covid-19.pdf


VIKTIGT! 

Tävlingen genomförs på ett militärt skjutfält som är klassat som skyddsobjekt. 

Det innebär enligt lag att endast behörig personal får vistas på området och att 

alla besökare skall registreras. Vid ankomst till området skall alla fylla i en 

besöksliggare med namn och personnummer. Gäller även om man inte skjuter. 

Uppgifterna kommer att lagras i Försvarsmaktens informationssystem i 10 år 

och hanteras enligt PUL (personuppgiftslagen). 

För dem som saknar svenskt medborgarskap och önskar tävla eller besöka 
området, skall särskild ansökan skickas in för prövning. Tag kontakt med 
David Malmberg snarast i detta fall.

Hålltider: 
07:30-09.00 Inskjutning och vapenbesiktning
09.05 Säkerhetsgenomgång
09:10 Transport till skjutplats.
09:30 Ca tävlingsstart alla skyttar börjar samtidigt på olika stationer.
13:15 Ca tävlingen slut och samling vid sekretariatet.
13:45 Särskjutningar.
14:00 Prisutdelning

Kom i tid! 

Tävlingsledare: David Malmberg 0706751410 
Domare: Stefan Pyk 0722006915 
För vägbeskrivning/frågor, ring någon av ovanstående eller skicka ett mail till: stefan.pyk@gmail.com 
Kartlänk: 
https://www.google.se/maps/place/56%C2%B043'41.6%22N+12%C2%B049'39.8%22E/@56.728222, 
12.8255193,630m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d56.728222!4d12.8277079 

Förtydligande av klasser:”Fjäder och PCP”  
I dessa klasser tävlar man i samma klass oavsett drivkälla, alltså fjäder, CO2 och PCP i samma klass. 

Varmt välkomna! 

https://www.google.se/maps/place/56%C2%B043'41.6%22N+12%C2%B049'39.8%22E/@56.728222, 12.8255193,630m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d56.728222!4d12.8277079



