
Inbjudan 

Sommarträffen 2017 
 
 

Härmed inbjuds till gevärsfältskjutning den 2017-06-17. Tävlingen arrangeras 
av Bromma-Solna skytteförening och Rosersbergs skytteförening. 

 
 
 

 
Tävlingscentrum: Värmestugan, Stålboda skjutbanor, Kungsängen. 
  Koordinater WGS84 decimal (lat, lon) 59.528171, 17.736775 
  RT90 (nord, öst) 6602463, 1609306 
  Länk: http://kartor.eniro.se/m/f2GYb 
 
Program:  Tävlingen omfattar 9 stationer där det skjuts 6 patroner per 
  station. Samtliga stationer har förlängda skjutavstånd!  
  Samtliga mål är pappmål på pinne utan bakgrund. 
  Innerträffmarkering på samtliga stationer. 
  I syfte att minimera behovet av funktionärer skjuts 2-3 
  stationer per skjutplats. 
     

Regelverk:  Tävlingen genomförs enligt SvSF Gevärssektionens 
  Regelbok Nationellt Skytte (Utgåva 2017-02-02) med vissa 
  undantag angivna i denna inbjudan.  
   
  Observera begränsningar gällande utrustning och 
  kaliber i kikarklassen som finns under  
  8.9.3 Tilläggsregler Gevär fält Kikarsikte! 
 
  Under tävlingen kommer minimalt skjutavstånd vara 
  detsamma som nuvarande maxavstånd enligt regelboken 
  och maximalt skjutavstånd kommer att vara detsamma som 
  nuvarande maxavstånd x 1,5 enligt regelboken.  
 
Markering:  Markering sker med markeringsskivor och träffresultat 
  förmedlas från markörer till skjutledare via radio. På samtliga 
  stationer redovisas träff och innerträff. 
  Handkikare/tubkikare bör medföras för observation av 
  markering. 
 
Jury:  Anslås på tävlingsdagen. 
 
 

http://kartor.eniro.se/m/f2GYb


 
 
Klasser:  Ki    = kikarklass kort tid 
  KiN = kikarklass lång tid (Nybörjare)  
 
Patrullistor:  Patrullistor och funktionärslista skickas till deltagare per mail 
  senast vecka innan tävlingen.  
 
Anmälan:  Föranmälan görs på www.kikarfalt.se 
   Sista anmälningsdag är 2017-05-28 
  Gevärsskyttekort och tävlingslicens för 2017 krävs för 
  deltagande! 
 
Avgifter  Startavgift 250kr.  
  Erläggs genom Swish 123 69 18 155 eller PG 573 11-3 
  Betalning märks med FÖR- och EFTERNAMN samt 
  ”SOMMARTRÄFFEN 2017”. 
 
Servering:  Caféservering finns i Värmestugan. 
 
Bilfältskjutning: Tävlingen genomförs som bilfältskjutning.   
 
Vapenkontroll: Tävlingsledningen kan besluta om vapenkontroll. 
 
Prisutdelning: Prisutdelning sker i Värmestugan när resultat från sista 
  patrull inkommit sekretariatet. 
 
Information:  Deltagande skyttar behöver förbereda tabeller för avstånds- 
  bedömning och ballistikdata för dessa förlängda avstånd. 
 
Funktionärer: Deltagande skyttar skall vara beredda att fungera som 
  funktionärer (markörer eller bomvakt) under delar av 
  tävlingen. 
 
Hemsida:  www.kikarfalt.se 
 

 
VÄLKOMNA! 

 
 
 

   

http://www.kikarfalt.se/
http://www.kikarfalt.se/

