Landskrona Skyttegille inbjuder till 140 års Jubileums
fältskjutning med Mästerskap på Kpist Lördagen
den 17 november 2018
Denna tävling ersätter i år Novemberträffen men med samma sort av prisbord och i stort sett
samma slags figurer varierat med nyare figurer och mästerskap i alla 3 klasserna.

Samlingsplats:

Skjutbanan i Landskrona där anmälan mottages mellan
klockan 10,00-11,00. Telefon skjutbanan 0418-12303.
Funktionärer skjuter tidigare.

Tävlingsplats:

I terrängen runt Landskrona Skyttegilles skjutbana.

Tävlingsledare
och banläggare:

Börje Fritz mob 0733704649

Klasser: Senior:
Veteran:
Liggande:

klasserna Elit+4+3
Samtliga veteranklasser som vill skjuta i ställningar.
klass 1+2+65-75. !!! OBS endast liggande !!!

Jubileumsmästare:

Jubileumsmästare blir den skytt som har högsta
resultat (ev. efter särskjutning) och skjuter
enligt Elit klassens program. (ställningar)

Lagtävling:

Föreningslag består av 2 skyttar där minst 1 skytt
tävlar i ställningar. Förening som inte har mer än 1
skytt får tävla med annan föreningsskytt. Förening
får anmäla mer än 1 lag.

Tävlingens
omfattning:

Kommer att bestå av 8 skjutstationer. Inget inskjutningsmål utan mål 1 är med känt avstånd, en B 65
på 100 m och med en 45 mm vit bård. Figurer modell
äldre och modell nya kommer att användas. 60 skott.

Anmälningsavgift: Individuellt 100:-/skytt.

Lag 60:-/lag.

Priser:

Rikligt med priser kommer att delas ut i varje klass.
Priserna kommer att bestå av både ät och drickbart
och av nyttosaker.

Medaljer:

1 guld, 1 silver och 1 brons i varje mästerskap med
10 deltagare och därefter 1 brons vid 11-15 deltagare
och vid 16 eller fler ytterliggare 1 brons.
Grillad korv utomhus och kaffe o kaka inomhus.

Servering:

Information:

Börje Fritz 0418-23705 alt. 0733704649

Arrangörerna vore tacksam om förening kunde något så när meddela hur
många från sin förening som kan tänkas komma. Detta för inköp av priser.
Hjärtligt välkomna till Landskrona den 17 november
Önskar Landskrona Skyttegille
Håkan Fritz
Skyttegillets Ordförande

Hitta till Landskrona skjutbana
Vägbeskrivning till Landskrona Skjutbana: Ta av vid Landskrona SÖDRA kör mot
Landskrona, ta till vänster i första rondellen följ vägen tills det kommer en T- korsning
ta till vänster mot Häljarp kör ca 300 m, vänd in på cykelvägen till höger innan
motorvägsviadukten, följ sedan vägen till skjutbanan.

Koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 55° 51.780', E 12° 52.822'
WGS 84 decimal (lat, lon):55.86300, 12.88037
RT90:6196549, 1316891
SWEREF99 TM:6192863, 367347

