2020-11-18

Inbjudan till Regionsfältskjutning 5
för Norra Kretsen
Lördagen den 2020-11-28, Kungsängen
Tävlingen kommer att genomföras med beaktande av regler och rekommendationer kring
Covid-19 från myndigheter och SvSF.
Vilket innebär:
 Att du som skytt har ansvar för att inte delta om du är sjuk.
 Att du som skytt ansvarar för din egen riskbedömning av deltagandet.
 Att publik inte är välkomna.
 Att skyttar uppmanas att inte komma till samlingsplatsen tidigare än 15 minuter före
upprop.
 Att skyttar som inte är funktionärer uppmanas att lämna skjutfältet efter genomförd
skjutning.
 Att slutresultatet publiceras på StSfs hemsida.
Tävlingsledningen har det enda och fulla ansvaret för tävlingen. Inom det ingår att avbryta
tävlingen innan eller in situ om det anses bryta mot samhällets krav eller riktlinjer från
förbundet.

Anmälan:

Föranmälan
Anmäl via klasg02@gmail.com
Märk med:
- Namn
- Förening
- Klass

Betalning:

Helst via swish på plats i o m att tävlingen kan bli avblåst.
(+ två kronor för swish avgift).
Avvakta och betala när tävlingen går.
Fler alternativ finns, t ex efterbetalning via förening.

Samlingsplats:

Värmestugan vid Stålboda A-bana, Kungsängen i Upplands Bro
kommun. E18 avfart 150 mot Livgardet, sedan vägvisning. Första
patrull utgår 09.00 därefter utgår patruller med mer än 15 min
mellanrum. Kom tidigast 15 minuter innan upprop och håll avstånd
mellan patrullerna.

Avgifter:

Norra Kretsen och gästande skyttar
Klass GFU (13-15-17) och GF1
Övriga

Program:

50:100:-

Enskild bilfältskjutning mot 5 stationer. Sexmanna patruller.
Mästerskap för Norra kretsens skyttar med två
mästerskapsstationer.

Klasser:

GFU (13-15), GF1, GF2, GF3, GF4, Elit, GF55, GF65, GF75, Ki
och KiN (Kikarskyttar som är nybörjare)

Priser:

Prispengar fördelas utifrån resultaten på de 5 stationerna samt på
ett insatsmål.

2020-11-18
Servering:

Inställt pga covid.

Covid-19:

Tävlingen är varken en allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. Utförandet sker heller inte på allmän plats. Vi
begränsar oss ändå enligt de nya restriktionerna till mindre
samlingar än 8:a personer samtidigt (patrull). Se till att hålla
avstånd mellan patrullerna och internt inom patrullerna.

Tävlingsledare:

Kenneth Hilmersson, 0730312863

Banläggare:

Kenneth Hilmersson

Upplysningar:

Klas Gustafsson (expedition), 076-213 82 32

Anmälan till denna tävling innebär ert godkännande att vi får hantera era personuppgifter samt
publicera resultat och bilder på förbundets och föreningens hemsida. Önska ni slippa detta så
ber vi er meddela oss innan tävlingen startar.

Välkomna önskar Norra kretsen och Össeby-Garns SKF

