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Inbjuder till Höstträffen 2021, NM-uttagning
Lördagen den 6 november
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.
Samlingsplats/tävlingscentrum: Någonstans på Livgardets övningsfält i Kungsängen.
(Skyltat på väg).
Omfattning:
A: ENSKILD FÄLTSKJUTNING mot 6 stationer för samtliga klasser. Du som inte tillhör
klass GF3-Elit och vill delta i NM-uttagningen anmäler dig i klass ELIT/NM och skjuter
på korta tider. Ett mästerskap för ställningsskyttar, ett för liggandeskyttar och ett för
kikarskyttar. Klass GF55 skjuter på den längre skjuttiden men tävlar i mästerskapet för
ställningsskyttar.
B: Insatsmål, högst poäng. Klassindelning ställning, liggande och kikare.
C: Föreningslagstävling, diopter (Föranmälda lag om tre diopterskyttar oavsett GF
klass, tävlar om Stockholms skyttesportförbunds Vpr)
D: Föreningslagtävling kikarklass, (Föranmälda lag om två kikarskyttar, tävlar om
Stockholms skyttesportförbunds Vpr)
E: Traditionell fadderhjälp, går fram 1 minut före
F: Avgifter
Anmälningsavgift för klasserna
GF2 - GF75 inkl insatsmål
- ,, GFU och GF1 inkl insatsmål
- ,, GF Ki inkl insatsmål
Anmälningsavgift för lagtävlingen GF Föreningslag
Anmälningsavgift för lagtävlingen Kikare Föreningslag

170 kr
85 kr
170 kr
150 kr
150 kr

Anmälningsavgifterna betalas in på Pg 5 73 11 - 3 Bromma-Solna skf i samband med
anmälan.
Anmälan är bindande och ska göras föreningsvis och vara arrangören tillhanda senast
den 29 oktober och sändes till Klas Gustafsson via mejl på: klasg02@gmail.com. Det
går även skicka anmälan per post till Klas Gustafsson Bolindervägen 5, 176 74 Järfälla
Den som anmäler sig till denna tävling godkänner också att lagring av personuppgifter
kommer att ske för att kunna genomföra tävlingen och redovisa resultat, samt
godkänner att startlistor, resultatlistor och bilder kommer att publiceras på hemsidor
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och sociala medier. Önska ni slippa detta så ber vi er meddela oss innan tävlingen
startar.
Uppropstider Patrullista med uppropstider skickas ut och publiceras senast 2
november på Stockholms skyttesportförbunds hemsida
http://stockholm.skyttesport.se/
Priser: Penningpriser klassvis
I mästerskapen tävlas det om förbundsmedaljer, särskiljning utifrån träff, innerträff,
träff bakifrån, innerträff bakifrån, och insatsmål. Ingen särskjutning.
Servering: ingen servering.
OBS! Bilfältskjutning med kortare promenader.
Upplysningar:
Anmälan/tävlingsexpedition:
Tävlingsledare:
StSf representant:
Banläggare:
Säkerhetsansvarig:

Klas Gustafsson
Johan Berken
Johan Berken
Carl-Johan Kjellander
Martin Long

076 213 82 32
070-46 33 522
070-46 33 522
070-308 82 09
073-692 64 74

Välkomna till årets Höstträff!
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