INBJUDAN

STOLPSKOTTET
FÄLTSKJUTNING
För femte året i rad så anordnar Sollebrunns Pistolklubb fälttävling i Upplo grusgrop
utanför Magra. Grusgropen har förändrats en del sedan förra året, vilket har gett oss
nya möjligheter att göra en ny intressant banläggning.

Varmt välkomna till Stolpskottet 2019.
Information:
När:

Torsdag 6 Juni 2019 (Nationaldagen),
Anmälan börjar kl 9.00.
För 3 starter anmälan innan 9:30.
Kom gärna i god tid så att vapenkontrollen fungerar bra.
Var:
Upplo grusgrop utanför Magra.
Koordinater: 58º06'11.0''N 12º39'54.0''E (58.103047, 12.665005)
Skyltning från riksväg 42 vid Upplo.
Hur:
Poängfältskjutning, 8 stationer, 6 skott per station.
Förekommande vapengrupper och skjutklasser enligt följande:
Vapengrupp: C – skjutklasser: 1, 2, 3, D1, D2, D3, Vy, Vä, Junior
Vapengrupp: A – skjutklasser: 1, 2, 3,
Vapengrupp: B – skjutklasser: 1, 2, 3,
Vapengrupp: R – skjutklasser: 1, 2, 3.
Pris per varv: 100 kr, max tre starter. Tag gärna med jämna pengar om ni kan.
Tidtagning: Egen tidtagning inom patrullen förekommer.
Vapenkontroll: Obligatorisk vapenkontroll.
Skjutställningar: Andra skjutställningar än stående kan förekomma.
Priser: Trisslotter till bästa skytt i varje klass. Utlottning av högst 10 trisslotter, beroende på
hur många deltagare det blir. Man måste vara på plats vid
prisutdelningen/utlottningen för att ha chans att få ta del av den.
OBS: Ej avhämtade priser går vidare till utlottning.
Allmänt: Standardmedaljgrundande.
Insatstävling: För att fira detta femårsjubileum så ordnar vi (vid sidan av ordinarie tävling) en
frivillig insatstävling. Denna insatstävling ingår inte i ordinarie tävling.
Pris för att deltaga i insatstävlingen är 20kr.
Antal skott: 6st.
Vapen: C-vapen.
Priser: Pengapris går till vinnaren (eller fördelas mellan vinnarna vid delad förstaplats).
Mer information på plats.
Hemsida: www.sollebrunnspk.org.
Kontakt: Karl, sollebrunnspk.karl@outlook.com.

Övrigt:
* Krav på hölster/väska och propp.
* Tag med tidtagarur eller liknande för tidtagning.
* Vid dåligt väder tag med stövlar.
* Vid varmt väder ta med vattenflaska och solskydd.
* Enklare fika kommer att finnas till försäljning.
* Kan inte garantera att Swish fungerar då det är dålig täckning i gropen.

OBS: Kolla vår hemsida dagen innan för eventuella sista minuten ändringar.

