
Piprensarn   

I dessa tider med inställda tävlingar i covid 19 fotspår så skjuter vi tävlingen Piprensaren på 
hemmaplan.   
Tävlingen avgörs lördagen 2 maj på hemmabana och mellan kl 10.00-15.00! 

Alternativt på Mariestadsskjutbana mellan 10-14 

Naturligtvis så ordnar vi en prislista och den kommer att finnas på INDTA och facebook  

Senast kl 18.00 ska resultat lämnats till ingemar5805@gmail.com eller på facebook nationella skyttet 
sverige och gärna med lite bilder också från ert skytte. Vi är 982 skyttar med i den Facebook gruppen! 
18 till och vi når den magiska gränsen 1000, vem blir det? 

Covid 19 finns och dess smittsamhet är stor så då gäller det att visa respekt o ödmjukhet även om 
man skjuter på hemmaplan. Följ de rekommendationer som folkhälsoinstitutet ger, med avstånd till 
nästa person och inte för stora grupper.  

 

Klasser o program 

Det är fritt att anmäla sig i vilken klass man vill oavsett tidigare klasstillhörighet.  
 

Klass A: omg 1 huvudskjutning + omg 2 Norsken. Tider 1½ min, 1½ min + 3min +  omg 2 5 min. 

Klass B: omg 1  huvudskjutning 2 ligg serier + en knäserie samt omg 2 som består av 5 knäskott + 5 
liggskott. tider 1½ min, 1½ min + 3min + omg 2 5 min. 

Klass C: omg 1 huvudskjutning 3 liggserier + omg 2, 10 skott. tider 1½ min, 1½ min + 1½ min + omg 
2 5 min. Remstöd, skjutbord 

Klass D: omg 1 huvudskjutning 3 liggserier + omg 2, 10 skott. tider som hör till 2½ min, 2½ min + 
2½ min + omg 2 5 min. Med stöd, skjutbord  

Provskott: före omg 1, obegränsat antal skott 3 min. Omg 2 obegränsat antal skott 2 min! 

Samma program som i tävlingen skytte är kul, så kan ni passa på att 
skjuta omg 1 i den tävlingen också  

 

När ni lämnar resultat skriv  skytt, klubb o klass  

Kostnad Gratis  
Arrangör: Mariestad SKG 

Priser: Inga!  

Info: Roger Strandh roger.strandh@gmail.com  0706-174196 
Ingemar Gustafsson ingemar5805@gmail.com  0702-855845 


