
 
 

Forshaga Jakt & Sportskytteklubb 
inbjuder härmed till: 

 

ForshagaTräffen 3:e Juni 2018 
 

Plats: Kvarntorps skjutbana, efter riksväg 62, norr om Forshaga.  
(Står även Klarälvsgården & Återvinningscentral på vägskylten där man svänger in till banan.) 
Upplägg: 30 måls-tävling. 2 varv om man så önskar. OBS! Samtidig start vid varv 1 
respektive varv 2. Vill man bara gå ett varv kan man starta i varv 2, ca12:30.  
SvSF:s regler gäller. 
http://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/svsfs-regler-for-field-target.pdf 

Inskjutning/vapenkontroll: 07:30-08:40 vid klubbhuset, hagelbana 3 
Samlingstid: 08:45 framför klubbhuset. 
Starttid: Varv 1, 09:00. Varv 2, så snart alla är redo, ca12:30. Prisutdelning ca16:00. 
Anmälan: Föranmälan senast onsdagen 30:e Maj, via länken eller 0725-464262 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMQHmrv6JrOj8sy9DAS6LlYd1IXdsFA3X2KaS4IOJW6DvOig/viewform?usp
=pp_url 

Klasser:  
• Fjäder <10J 
• Fjäder <16J 
• PCP <10J 
• PCP <16J 
• Fjäder/PCP <45J 
• Dagens Dubbel 
• Yngre junior Fjäder/PCP <10J* 
• Äldre Junior Fjäder/PCP <16J** 
• Debutant <10J*** 

Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens i tävlingsklasserna. (Gäller ej klassen ”Yngre Junior”) 

* Yngre junior är man till och med det år man fyller 14 år. Skyttekort och tävlingslicens behövs ej. Yngre junior går 
tävlingsbanan tillsammans med målsman eller ledare från den egna föreningen. Yngre juniorklassen har 2-poängssytem. 
** Äldre junior är man från och med det år man fyller 15 och till och med det år man fyller 20 år. Man måste ha 
skyttekort och tävlingslicens. Om man inte har egen vapenlicens, så går man tävlingsbanan tillsammans med målsman eller 
ledare från den egna föreningen. Den äldre juniorklassen har 1-poängssytem. 
*** 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. 2-poängssytem. 

Startavgift: 100:-/klass för Senior, 80:-/klass för Junior vid föranmälan eller 
120kr/klass vid efteranmälan på plats. Betalning kontant på plats alt, via Swish.  
20 kronor/start går till Svenska Skyttesportförbundet. 
Servering och frukost: Vid banan finns servering med enklare förtäring, glass, mm. 
Logi: 

• Kvarntorps Herrgård, upplysning/bokning, 070-496 27 43 
• Scandic Klarälven, upplysning/bokning 054- 776 45 00 
• Uppställning av husvagn/husbil vid banan finns i mån av plats, fråga vid anmälan. (100kr/dygn) 
• Boende i klubbhuset finns i mån av plats, fråga vid anmälan. (100kr/dygn) 
• eller se, www.forshaga.se - Turism & Evenemang - Turistguide – Boende 

Övriga upplysningar: Fredrik Wessman 072-546 42 62 fredrik.wessman@gmail.com 

Välkomna! 
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