Mölndals Skytteförening
inbjuder till Sisjöfälten och även
på uppdrag av Göteborgs och Bohus läns skyttekrets till

Kretsmästerskap i Fältskjutning C&B
Lördagen den 13 apr 2019
Tävlingsplats

Mölndals Skytteförening i Sisjön, Mölndal

Omfattning

8 stationer , 48 skott.
Kort patrullstig i lätt terräng.

Anmälan

Anmälan och betalning på plats på tävlingsdagen mellan klockan 09:30 och 10:30
Första skjutlag klockan 10:00. Första skjutlagen kommer att vara B-skyttar och därför är
det viktigt att de som tänkt skjuta B är där tidigt. När alla B-skyttar är klara så kommer
vi att starta C-skyttarna och därefter A & R.

Startavgifter

100 kronor individuellt. Lagstarter i Kretsmästerskapet utan avgift.

Klasser

Mästerskap i vapengrupperna J, D, C, VY, VÄ, B för skyttar tillhörande O-kretsen.
I Sisjöfälten som är öppen för alla kommer det även att vara möjligt att skjuta J,VY, VÄ,
samt klass 1-3 i D,C,B,A och R i klass 1-3. Sammanslagning av klasser vid för få
deltagande enligt SHB.
Max 3 starter

Lagtävling

3-mannalag i C och B. 2-mannalag i D, V, och J.
Lag ska vara anmält innan förste lagskytt har startat.

Vapenkontroll m.m.

Endast vapen godkända av Svenska Pistolskytteförbundet. Vapenkontroll kommer att
ske vid anmälan.

Priser

För mästerskapet så delas Kretsens medaljer i guld, silver och brons enligt
Skjuthandbokens bestämmelser för mästerskap. Dessa delas ut på årsmötet och ej direkt
efter tävlingen. Hederspriser till bästa ¼ i klasser som ej omfattas av Kretsmästerskapet
delas ut direkt efter tävlingens avslut. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.

Vägbeskrivning

Från E6/E20 tag avfart 66 mot Göteborg V och Hamnar. Fortsätt Söderleden och kör av
vid Fässbergsmotet (vid McDonalds och ABB). Vänster i rondellen, över motorvägen
sedan höger in på Lunnagårdsgatan (mot Toyota). Följ skyltar mot Sisjön och Mölndals
Skytteförening.

Gps

Lat: N 57 37` 31.96” (57.62586)

Servering

Enklare servering kommer att finnas

Frågor

anders.m.eriksson@hotmail.com

Resultat

Kommer publiceras på http://www.molndalsskytte.com/

Long: E 11 58` 49.68” (11.98092)

Hjärtligt välkomna!

