
På uppdrag av Skånes skyttesportförbund inbjuder Malmö-Ystad 
Skyttekrets till distriktsmästerskap i fältskjutning gevär 2016-10-09.

ARRANGÖR Malmö-Ystad Skyttekrets

TÄVLINGSLEDARE Rolf Bengtsson, tfn 070-54 69 427
BANLÄGGARE Sandy Heinmark, Tommy Andersson

ANMÄLNINGSPLATS
och EXPEDITION Kabusagården på Kabusa skjutfält. Telefon 0734-44 33 25.

TÄVLINGENS Distriktsmästerskap för klasserna:
OMFATTNING Senior för skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt klass GF E program.

Veteran för skyttar, oavsett klass, som under året fyller lägst 55 år.
Lägre för skyttar tillhörande klasserna GF 15, 17, 1 och 2.
Föreningslag Obegränsat antal föranmälda tremannalag oavsett klass + två suppl.

Klassvis tävling enligt regelboken.
Mästerskapen omfattar 7 stationer och här utdelas medaljer i guld, silver och brons.
Föreningslagtävlingen och klassvisa tävlingen räknas på de fem första målen. 
Pengapriser utdelas klassvis.
GF65, GF70 och GF75 skjuter liggande med lång skjuttid på mål 1-5. Klass senior och 
veteran skjuter på kort skjuttid och ett knämål på mästerskapsmålen. Klass lägre skjuter 
liggande och på lång skjuttid även på mästerskapsmålen. GF 15 får använda stöd på 
samtliga mål. Kikarklassen skjuter med kort skjuttid.

Tävlas om Division, Cup, Fadder och Familjetävling samt Kretstävlingar.

Kretsmästerskap för M-Y Skyttekrets och möjlighet till Föreningsmästerskap

GENOMFÖRANDE Skyttarna kör med egna fordon från upprop till en anvisad P-plats. Patrullrundan till 
fots är ca 2 km.

FÖRANMÄLAN Göres på bifogad anmälningslista (glöm inte divisionslag och föreningslag till 
DM) och insändes till: 
Kjell-Åke Nordström, Hästskovägen 8, 274 60 Rydsgård.

Mail address: nordstrom.kjellake@gmail.com
Tfn: 0411-443 32 eller 0734-44 33 25 tillhanda SENAST onsdag 09-28. (Försent 
inkommen anmälan räknas som efteranmälan.)

EFTERANMÄLAN Fram till 10.00 tävlingsdagen i mån av plats i befintliga skjutlag.

AVGIFTER Alla klasser 100:-
Efteranmälningsavgift 20:-
Lagavgift 0:-
Avgifterna insättes på Malmö-Ystad Skyttekrets PG 24 71 07-6.
Märk talongen med ” egen förening +Kabusa”.

STARTLISTOR och
RESULTATLISTOR Delges på IndTA2+ mail till deltagande föreningar.

SERVERING Kommer att finnas vid anmälningsplatsen, Kabusagården.

Välkomna till Kabusa den 9 oktober2016

mailto:nordstrom.kjellake@gmail.com

