Korthåll fält.
Inbjudan till två olika korthållfältskjutningar på samma dag.
DM för Västergötland samt Regionmästerskap för region Väst.
Båda ingår i HN-Vg barometern.
TÄVLINGSDAG: Söndagen den 19 september 2021.
TÄVLINGARNA:
Tämta skg inbjuder till Tämtaträffen och DM på förmiddagen. Tävlingen omfattar 7 stationer plus ett
inskjutningsmål. 6 skott/station. Två mål i knästående för seniorer. Kända avstånd på 2 av stationerna.
Skölvene-Ölanda skf inbjuder till Ölandaträffen och Regionmästerskap på eftermiddagen.
Tävlingen omfattar 8 stationer plus ett inskjutningsmål. 6 skott/station. Två mål i knästående för
seniorer. Kända avstånd på 2 av stationerna.
PLATS/VÄGBESKRIVNING: Se nästa sida.
.
KLASSER:
KF11 (Kuddstöd)
Junior (kuddstöd för KF 13 – KF 15, remstöd för KF 17)
Senior (KF 3, 4, Elit och 55)
Veteran (KF 65 och äldre)
Liggande (KF 1 och 2 samt andra skyttar som inte vill/kan skjuta knästående även så kallad supporter)
Kikarklass
FÖRENINGSLAGSTÄVLAN: Alternativ 1. Två föranmälda skyttar oavsett diopterklass (ej KF11),
alternativt 2. två föranmälda kikarskyttar. Förening kan anmäla flera lag. OBS. Till
föreningslagstävlan, räknas båda tävlingarnas resultat ihop.
DISTRIKTSLAGTÄVLAN: På regionmästerskapet uttas de fem bästa skyttarna avsett klass, utom
Kikare och KF11.
PRISER: Penningpriser på respektive tävling i respektive klass. (Klass KF11 samma pris till alla).
Samt föreningslagstävlingen.
MEDALJER: Västergötlands mästerskapsmedalj i Guld, Silver och Brons i respektive final. Fem
Guld i lagtävlingen.
STARTAVGIFT: 50 kr för Juniorer och KF11, 125 kr för övriga per tävling.
Föreningslag 100:-/lag och allt åter i priser.
Avgiften betalas i samband med anmälan till swish 070 815 53 36 eller bankkonto 6832-325 543 178
ANMÄLAN: Föranmälan senast onsdagen den 15 september till skolvene.olanda@gmail.com
föreningsvis med angivande av skytt, klass, mailadress för utsändande av starttider och swish/
bankgironummer eller motsvarande för utbetalning av eventuella priser.
OBS. Glöm inte ange vilken eller båda tävlingarna anmälan avser.
STARTTIDER: Starttider skickas ut på mail den 17 september, kommer även finnas på SkölveneÖlandas hemsida https://idrottonline.se/Skolvene-OlandaSkF-Skyttesport/
FRÅGOR: Mikael Svensson 070 815 53 36 eller skolvene.olanda@gmail.com
SERVERING: Enklare fika. Kaffe, smörgås mm på Tämtaträffen. Kaffe och korv på Ölandaträffen.
(Helst inga kontanter utan swisha).
.
Tjatar inte, för Ni vet Covid reglerna.

Välkomna Tämta skg och Skölvene-Ölanda skf.

Korthåll fält.
Tämtaträffen: Tåstorp, E20 ca 5 km norr om Vårgårda. Skyltat från E20.

Ölandaträffen: Ölanda Syd Herrljunga. (Ca 25 km från Tämtaträffen)

