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Inbjudan
Förbundsmästerskap gevär fält 6,5 för
Gävleborgs, Stockholms, Södermanlands, Upplands,
Västmanlands och Örebros skyttesportförbund
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.
Datum:

Lördagen den 2 oktober 2021.

Samlingsplats:

Meddelas senare, blir någonstans på Livgardets skjutfält, Kungsängen.

Omfattning:

Förbundsmästerskap för Seniorer, Veteraner och Juniorer. För vissa
förbund tillkommer mästerskap för kikarskyttar.
Tävlingen går över 7 stationer (42 skott) och de första 5 stationer är i liggande
skjutställning för GF 55. Bilfältskjutning, kort patrullstig till fots mellan några av
stationerna.

Klasser:

GF E, GF 4, GF 3, GF 2, GF 1, GF U (GF 13 - 15), GF 55, GF 65, GF 75, GF
Ki och GF KIN

Mästerskap:

Enligt respektive förbunds stadgar. Särskjutning sker endast om guldmedaljen.

Fadderskyttar:

Skyttar ur klasserna GF U, GF 1 och GF KIN får ta hjälp av fadder. Fadder
tillsammans med adept får en minuts extra förberedelsetid.

Lagtävlingar:

Respektive förbunden hanterar sina egna lagtävlingar.

Avgift:

Klass GF 2 – GF 75, G Ki och G KIN 150:Klass GF U och GF 1 75:anmälningsavgiften sätts in på Bromma-Solna skfs Pg 5 73 11-3
i samband med anmälan.

Anmälan:

Senast 24 september till: Klas Gustafsson, Bolindervägen 5, 176 74 Järfälla.
Det går även bra att maila på klasg02@gmail.com.
Efteranmälan tävlingsdagen 09:30-10:30.
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.

Uppropstider:

Patrullista med uppropstider skickas ut och publiceras på bland annat Stockholms
skyttesportförbunds hemsida http://stockholm.skyttesport.se/ senast 30
september.

Priser:

Penningpriser utgår på resultatet på fem stationer. Respektive förbunds medaljer
utifrån stadgarna.

Jury:

Anslås tävlingsdagen.

Servering:

Oklart just nu.

Upplysningar:

Anmälan/tävlingsexpedition: Klas Gustafsson 076 213 82 32
Tävlingsledare: Johan Berken 070-46 33 522
StSf representant: Johan Berken 070-46 33 522
Banläggare: Peter Skoglund 070-234 95 31
Säkerhetsansvarig: Åke Arbrink 070-682 53 30

Önskar alla varmt välkomna!
Stockholms skyttesportförbund

Södermanlands
Skyttesportförbund

210908

Förbundsmästerskap gevär fält 6.5 för Stockholms
skyttesportförbund.
För Stockholms Skyttesportförbunds mästerskap gäller följande:
Förbundsmästerskap för Seniorer, Veteraner, Juniorer, kikarskyttar och diopterskyttar som
skjuter liggande (GFU (13-15), GF1, GF2, GF65 och GF75).
Du anmäler dig i din ordinarie fältskytteklass och om du vill delta i något av nedanstående
mästerskap.
Öppna mästerskapet för diopterskyttar skjuter enligt förutsättningarna för klasserna GF 3 – GF
Elit, korta skjuttider.
Veteranmästerskapet för diopterskyttar födda 1965 eller tidigare, skjuter enligt förutsättningarna
för GF 55, längre skjuttider.
Juniormästerskapet för diopterskyttar födda 2000 eller senare, längre skjuttider och knästående
på ett mål.
Kikarmästerskapet för skyttar i klass GF Ki, korta skjuttider endast liggande skjutställning.
Liggande mästerskap för diopterskyttar som skjuter liggande (GFU (13-15), GF1, GF2, GF65
och GF75), längre skjuttider endast liggande ställning.
Särskjutning sker endast om guldmedaljerna och det är grenledaren som avgör om det sker i
anslutning till mästerskapet eller vid annan tävling.
Medaljer och vandringspriser delas ut på Stockholm Skyttesportförbunds årsmöte.
För Stockholms Skyttesportförbunds lagtävlingar gäller följande:
Lagtävlingarna omfattar de fem första stationerna.
Föranmält tvåmannalag för diopterskyttar oavsett klass (ej GF Ki och KiN)
Anmälningsavgift per lag i lagtävling: 60 kr
Lagen anmäls till expeditionen innan första skytt går ut.
Föranmält tvåmannalag för kikarskyttar oavsett klass (Ki eller KiN).
Anmälningsavgift per lag i lagtävling: 60 kr
Lagen anmäls till expeditionen innan första skytt går ut.
Lagavgifterna betalas kontant vid anmälan på plats eller sätts in i samband med att skyttarna gör
föranmälan på Bromma-Solna skfs Pg 5 73 11-3

