
          
 
 

 

Tåstarp och I 16/Lv 6 skytteföreningar inbjuder till Field Target 
tävling, söndagen 21 juli 2019 på Nyårsåsens skjutfält norr om 
Halmstad. 
 

Vi kommer att tävla i följande klasser: 

 

Debutantklass 
● Fjäder och PCP max 10J * 

 

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 30 stycken fallmål i alla klasser. 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: 120kr/klass vid föranmälan eller 140kr/klass vid efteranmälan på plats. Alla avgifter betalas på 
plats, Swish föredras men även kontant går bra. 40 kronor går till Svenska Skyttesportförbundet. 

 

Föranmälan (OBS! Stänger torsdag 18/7 kl: 23:59) : 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedDsB3TbxG8QMCPzCyBJxLL9Khb-
waLRJ_Pt2xFtHTBzePug/viewform?usp=sf_link 

 

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”.  

 

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. 
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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: 
07:00-08.45 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 
12:30 Ca varv 2 och alla tävlingsdeltagare går ut på banan samtidigt. 
13:00 “Prova på Field Target” event startar. 
15:00 Deadline varv 2 alla klasser. Prova på FT-event avslutas. 
15:30 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 12:30. 
      
Kom i tid! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         
   

 

 
 

 

Prova på Field Target tillfälle! 
Klockan 13:00 startar ett “Prova på Field Target” tillfälle för ett 50-tal inbjudna skytteklubbar i 
Halland. Syftet är att sprida kunskap om sporten och rekrytera nya FT-skyttar. Om det visar 
sig att det blir många som vill prova på FT finns det risk för att arrangörsgruppen inte klarar 
av att ta hand om alla. Om du kan tänka dig att i rollen som FT-instruktör ta hand om ett antal 
“provapåare” mellan 13:00 och 15:00 samt låta dom använda ditt FT-vapen och gå med och 
visa dom du introducerar, meddela David Malmberg. 
      
      
 

Vi kommer att ha försäljning av korv med bröd, drickor & kaffe, kaka/mackor. 
      
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 

 

Varmt välkomna! 

 

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! 
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