Gevärssektionen i Skånes Skyttesportförbund har härmed nöjet att bjuda
in skyttar i Hallands, Smålands, Blekinge och Skånes Skyttesportförbund
till ”Södra förbundens tävlingar” i Kpist ställningar och liggande.
Tävlingsdagar:

Lördag 7 augusti ställningsskytte.
Söndag 8 augusti liggandeskytte.
(Fältskyttedelen kommer att genomföras under hösten.)

Tävlingsplats:

Hässleholms skytteklubbs skjutbana, Bultvägen 12,
Hässleholm. (Se karta nedan)

Tävlingsledare:
Tävlingssekreterare:

Jonny Olsson med telefon 070 58 84924 under tävlingsdagarna.
Göran Andersson.

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 finaler:

Till final går de 10 bästa seniorerna, respektive 10 bästa veteranerna,
samt lika med 10:e skytt, dock max 16.

Föreningslag:

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. (Mot bakgrund av
Corona-situationen kan hederspriser ersättas med kontantpriser.)

Medaljer:

Medaljörer erhåller Skånes SF:s mästerskapsmedaljer. Individuellt 3
medaljer i respektive mästerskap och i föreningslag till
lagmedlemmar i de tre främsta lagen. (Inga medaljer i förbundslag.)

Anmälan:

Senast 23 juli på bifogad anmälningslista via E-post till:
lars.lennartsson11@bredband.net

Avgifter:

Individuellt 150:-, föreningslag 100:-, förbundslag ingen avgift.
Efteranmälan + 50:Avgifter betalas till HSK Bankgiro 568-5409.
Märk med ”SSM Kpist” och föreningens namn.

Servering:

Någon form av servering kommer att finnas, anpassad efter aktuell
Corona-situation.

Husvagnar/husbilar:

Uppställning kan ske i begränsad omfattning i anslutning till
skjutbanan. Noteras på anmälningsblankett.

Boende och besöksmål: Här finns uppgifter kring boende och trevliga besöksmål i
Hässleholm:
Hässleholm Tourist center - Hässleholm Tourist Center (hassleholm.se)

Välkomna till Hässleholm!
Jonny Olsson / Lars Lennartsson

