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Stockholms Fältskyttekår
inbjuder till bilfältskjutning
lördagen den 13 februari på Livgardets skjutfält, Kungsängen

Kårmästare 2020, Olle Gabrielsson,
Rommehed
Tävlingarna kommer att genomföras med beaktande av regler och
rekommendationer kring Covid-19 från myndigheter och SvSF.
Vilket innebär:
• Att du som skytt har ansvar för att inte delta om du är sjuk.
• Att du som skytt ansvarar för din egen riskbedömning av deltagandet.
• Att publik inte är välkomna.
• Att skyttar uppmanas att inte komma till samlingsplatsen tidigare än 30
minuter före upprop.
• Att skytt som leder mästerskapet stannar i närhet av skjutfältet för eventuell
särskjutning och lämnar kontaktuppgifter till tävlingssekretariatet.
• Att skyttar som inte är funktionärer uppmanas att lämna skjutfältet efter
genomförd skjutning.
• Att det inte kommer finns någon servering eller värmestuga/samlingsplats
inomhus.
• Att slutresultatet publiceras på StSfs hemsida.
• Att det inte kommer att genomföras någon prisutdelning/ceremoni.
Inbjudan
jämte anmälningslistor för individuell tävling och lagtävlingar sänds till samtliga
distriktsförbund för att där läggas ut på deras hemsida samt även publiceras på Stockholm
Skyttesportförbunds hemsida.
Upprop, Start och Mål
Lägret Tillfället, Kungsängen i Upplands Bro kommun. E18 avfart 150 mot Livgardet.
Sedan vägvisning. Koordinater: WGS84 decimal (lat, lon) 59.538202, 17.736354

Antal stationer och patrullväg
7 stationer, 8 mannapatruller och det är bilfältskjutning.

Arrangör
Stockholms Skyttesportförbund
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Tävlingsledare:
Johan Berken

Banläggare:
Lasse Oppegaard
Bitr Lars Berken

Fältskjutning: Mästerskap och NM-kval för klass GF4/GFE enligt Kårens egna regler
för klassindelning.
GFE/NM, GF4 (GF4, GF3, GF55), Ki:
GF65:
GFÖ (GFU, GF1, GF2):

Skjuter på korta skjuttider
Skjuter på långa skjuttider
Skjuter på långa skjuttider

Individuell skjutning över 7 stationer. Skyttar ur klasserna GF65 och GFÖ skjuter
liggande på alla stationer och deltar inte i mästerskapet, men får ingå i lagtävlingarna.
GF65-skyttar och övriga som vill delta i mästerskapet anmäler sig i GF4/GFE och
skjuter deras program, med korta skjuttider.

Fältskjutning: inteckning i Carl-Johan Kjellanders Fältskyttepokal för kikarskyttar
(ständigt vandrande pris)
Ki (=Kikarskyttar) skjuter som övriga 7 stationer, där särskilda mål eller mindre träff yta
kan förekomma, deltar inte i mästerskap eller lagtävlingarna för diopterskyttar, men är
med på prispengarna.
2019 Samuel Eketorp, Bromma-Solna
2020 Martin Long, Bromma-Solna

Anmälan
Görs föreningsvis i ett ex. och skall vara tävlingsledningen tillhanda senast
fredag den 5 februari 2021 under adress:
Klas Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74 Järfälla, per brev.
E-post: klasg02@gmail.com

Efteranmälan
Undanbedes på plats, men är möjlig via telefon, tävlingsdagen senast 10.30

Upplysningar
Klas Gustafsson, anmälningar
Mats Johansson, Fältskyttekåren

076 213 82 32
073 022 55 39

Avgifter
Anmälningsavgift: 150: Skyttar i GFU (GF13, GF15), GF1 och GF2: 75: -

Lagavgifter
Förbundslag tävl:
Föreningslag tävl:
Föreningslag tävl:
Föreningslag tävl:

A 200: B 60: C 60: E 60:-

210121

OBS! Uppge i anmälan, föreningens bank- eller pg- nummer då
klass- och lagpriser består av pengar
Avgifterna insätts samtidigt med anmälan på Pg 5 73 11 - 3 Bromma-Solna skf. Glöm inte att
ange föreningens namn på inbetalningskortet.
Startlistor kommer att finns på Stockholm Skyttesportförbunds hemsida
http://stockholm.skyttesport.se fr.o.m. tisdag 9 februari, och resultatlistor så snart
som möjligt efter tävling.
Anmälan till denna tävling innebär ert godkännande att vi får hantera era personuppgifter
samt publicera resultat och bilder på förbundets och föreningens hemsida. Önska ni slippa
detta så ber vi er meddela oss innan tävlingen startar.

Lagtävlingar
A. Mellan skytteförbunds föranmälda 7-mannalag, varav de 5 bästa räknas. Stn 1-7. Fritt
antal reserver.
B. Mellan föreningars föranmälda 3-mannalag. Stn 1-6. Obegränsat antal lag/förening får
anmälas. För varje lag får högst en namngiven reserv anmälas.
C. Mellan föreningars föranmälda 2-mannalag.
För skyttar i GF 65.
Stn 1-7 räknas. Obegränsat antal lag/förening får anmälas. För varje lag får högst en
namngiven reserv anmälas.
E. Mellan föreningars föranmälda 2-mannalag. Stn 1-7 räknas.
Tävlingen gäller kikarskyttar. För varje lag får högst en namngiven reserv anmälas.

A: Kårens vandringspris
2016 Stockholm (ST)
2017 Västmanland (VM)
2018 Stockholm (ST)
2019 Uppland (UP)
2020 Stockholm (ST)

187 tr
184 tr
195 tr
180 tr
172 tr

B: Durgos vandringspris
2020 Rommehed

94 tr

C: Diopter tvåmannalag
2019 Skultuna
2020 Östhammar

68 tr
71 tr

E: Kikarklassens Lagtävling
2017 Närtuna - Gottröra
2018 Bromma-Solna
2019 Bromma-Solna
2020 Bromma-Solna
Nytt pris sätts upp 2021.

76 tr
81 tr
74 tr
69 tr

Jury
Ordförande Åke Arbrink
Ledamot utses på tävlingsdagen
Ledamot utses på tävlingsdagen

Allmänna bestämmelser
Bestämmelserna i Regelboken tillämpas utom att särskiljning sker på det gamla sättet med stationer
bakifrån. Om särskiljning behövs för guldmedaljen i mästerskapet, sker detta med särskjutning.
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Prisutdelning genomförs ej i år
Medaljer, och förbundslagspriser utdelas på annat sätt.
I övrigt penningpris klassvis som skickas till respektive förening.

Medaljer
Till mästerskytten utdelas Kårens guldmedalj (förgyllt silver), tvåan får silver och de tre följande brons.

Lagpriser
A, Förbundslag, erövras med 5 inteckningar. För B och E krävs 3 och för C krävs det 2 inteckningar.
I förbundslagstävlingen delas hederspris ut. I föreningslagtävlingarna utdelas penningpriser som
skickas till respektive förening.

Välkomna till den 118:e
Fältskyttekåren!
Stockholms Fältskyttekår & Stockholms Skyttesportförbund

