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Hallands Skyttesportförbund har härmed nöjet att inbjuda skyttar i Skånes,
Smålands, Blekinge och Hallands Skyttesportförbund till
”Södra förbundens tävlingar” 2022 i Kpist, banskjutning ställningar och
liggande.

Tävlingsdagar:

Lördag 11 juni banskjutning ställningar.
Söndag 12 juni banskjutning liggande.

Tävlingsplats:

Grimetons skf:s skjutbana i Tjärby (Se karta)

Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:

Lars-Åke Ingemarsson
Henrik Andersson

Tel: 076-1405202

Omfattning ställningsskytte
Klassvis tävling:
För skyttar i alla klasser enligt Regelbok Nationellt skytte och speciell
Veteran liggande. (Ej mästerskap för Kp1, 2 och Vet ligg.)
Seniormästerskap:
Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt KpE program.
Veteranmästerskap:
Skyttar som, oavsett klass, under året fyller 55 år eller mer och skjuter
enligt KpE program.
Omfattning liggandeskytte
Klassvis tävling:
För skyttar i alla klasser enligt Regelbok Nationellt skytte.
Seniormästerskap:
Skyttar ur alla klasser.
Veteranmästerskap:
Skyttar, som oavsett klass, under året fyller 55 år eller mer.
Skjutprogram:

Alternativa programmet i såväl ställnings- som liggandeskytte.

Antal till final:

Till final går de bästa 9 seniorerna, respektive de 9 bästa veteranerna.
(Banans kapacitet är begränsande faktor).

Föreningslag:

Från anmälda föreningar räknas de 3 bästa skyttarnas resultat oavsett
klass. (Dock ej Vet ligg i ställningsskytte).

Förbundslag:

De 5 bästa skyttarnas resultat oavsett klass. (Dock ej Vet ligg i
ställningsskytte).

Hederspriser:

Utdelas till minst en tredjedel av deltagarna i respektive klass och till
minst en femtedel av anmälda föreningslag.

Medaljer:

Medaljörer tilldelas Hallands Skyttesportförbunds Mästerskapsmedaljer.
Individuellt 3 medaljer i respektive mästerskap och i föreningslag till
lagmedlemmar i de tre främsta lagen. (Inga medaljer i
förbundslagstävlingen).
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Anmälan:

SENAST 1 juni på bifogad anmälningslista via E-post till:
henke_vbg86@hotmail.com

Avgifter:

Individuellt 150:-, föreningslag 100:-, förbundslag ingen avgift.
Efteranmälan +50:-.
Avgifterna betalas till Skällinge skf bankgiro 5355-2261.
Märk med ”SSM Kpist bana” och föreningens namn.

Servering:

Enklare servering kommer att finnas.

Boende, besöksmål:

Besök webbplats www.visitvarberg.se

Hjärtligt välkomna till Halland och Grimeton!

Gevärssektionen i Halland, kpistkommittén
Lars-Åke, Lars-Olof, Daniel, Kaj

Vägbeskrivning:

SSM

SSM

Från söder – Kör av E6/E20 vid avfart 53 mot
Tvååker.
Sväng vänster mot Grimeton kyrka. Kör vänster
mot Hunnestad (SSM-skylt). Kör ca 500 m till
nästa SSM-skylt och sväng vänster. Följ vägen till
skjutpaviljongen. Du är framme.
GPS-koordinator: 57°5´30.4"N 12°23´21.5"E

