Kom till Arvika i Västra Värmland och testa våra fältskyttebanor
mot kvalificerat motstånd och med ett fint prisbord.
Förutom vår ordinarie fältskyttetävling, Jösseträffen, kommer vi också att
arrangera en extratävling av typ stegfinal. De 8 skyttar med högst resultat i
C-vapen deltar. För deltagare från Värmlandskretsen tävlas det även om
kretsmästerskap i C-vapen, både individuellt och i lag.
Mer info finns i inbjudningarna eller kan fås av
Johan Karlsson 0761272295

FÄLTSKJUTNING
LÖRDAG 14 MAJ
Plats:

Arvika Pistolskytteklubbs skjutbana vid Paradiset, Högvalta. Banan är belägen
ca 3 km från Arvikas centrum efter riksväg 61 mot Norge, avfartsväg till höger märkt
”JÖSSETRÄFFEN” Lat N 59° 41′ 45″ Lon E 12° 35′ 54″

Anmälan:

Tävlingsdagen kl 08.30 - 11.00 Skytt får deltaga i tre vapengrupper
Skytt som deltar med tre vapen anmälan senast kl 09.30
-”två vapen anmälan senast kl 10.00

Omfattning:

Fältskjutningen omfattar åtta stationer och 48 skott
Kort och lätt kuperad patrullstig som kan vara delvis blöt.

Klasser:

Tävlingen genomföres i vapengrupperna A, B, C och R i klasserna 1,2 och 3.
I vapengrupp C för Junior,Veteran Y, Ä och Dam 1, 2 och 3.
Revolver klass min cal. 32 ej magnumladdad ammunition.
Kretsmästerskap i vapengrupp C i klasserna Öppen, Junior,Veteran Y, Ä, Dam och lag

Avgifter:

Anmälningsavgift
Juniorer
Lag
Kretsmästerskap ind. och lag

100:-/start
50:50:20:-

Anmälningsavgifter kan swishas in på nr 123 097 4840
Lagtävling:

Lagtävling för föranmälda tremannalag i vapengrupp C

Priser:

Till minst ¼ av deltagarna. Något pris kommer att utlottas på samtliga startande.. Är inte
den dragna pristagaren personligen närvarande, dras en ny. Samtliga priser är i form av
ammunition som förmedlas av Firma Kenneth Persson.
I lagtävlingen plaketter till de tre bästa lagen.
Enbart medaljer i kretsmästerskapet

Vapen:

Samtliga av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen
får användas. Vapenkontroll skall vara gjord i god tid före start.

Pistolkort:

Pistolskyttekort uppvisas vid anmälan

Frågor:

Johan Karlsson
Krister Olsson

Jury:

Tävlingsjury utses och anslås tävlingsdagen.

Servering:

Servering i traditionell Arvikastil med 2 olika luncher, hamburgare, korv, mos,
smörgåsar, kaffe, dricka, frukt, godis och glass. (om vädret inbjuder)

0761272295
0705273815

Insatsskjutning: Träffbildstävling där 50% av den totala insatsen går till vinnaren

VÄLKOMNA

Extratävling

Deltagare: De 8 bästa i "Jösseträffens" resultatlista i C-vapen oavsett klass.
Tävling:

1 serie om 6 skott i varje omgång mot skidskyttemål på ca 20m.
Skjuttid max 12 sek , skjutställning stående utan stödhand.
450 utgångsställning. Vinnare i varje match är den som träffat
flest mål eller vid lika antal varit snabbast. Om det ej går att avgöra
vem som varit snabbast sker omskjutning.
Skytt nr1 skjuter i första omgången mot skytt nr8, nr2 mot nr7,
nr3 mot nr6 och nr4 mot nr5.
I omgång 2 möts segrarna i match 1 och 3 och
i match 2 och 4 . I omgång 3 final mellan
segrarna i matcherna.

Publik:

Publikplatser kommer att finnas bakom skyttarna, där man kan följa
Tävlingen.

Pris:

Segraren får i pris 1000st Fiocchi cal.22 värde ca: 1 500:-

