
 

På uppdrag av Skånes skyttesportförbund inbjuder Göinge skyttekrets 
med samverkande föreningar till distriktsmästerskap i fältskjutning gevär 

2019-10-13 på Ravlunda 
Arrangör Göinge skyttekrets 

Tävlingsledare Håkan Olsson 070-990 55 93 

Banläggare Rikard Henrysson 076-781 09 44 

Anmälningsplats Dammåkralägret, Ravlunda skjutfält (vägvisning från väg 19) 

Tävlingens Distriktsmästerskap för Skåne omfattande 7 stationer för klasserna: 
omfattning Senior Skyttar som, oavsett klass, skjuter enligt GF Elit program 

Veteran Skyttar som, oavsett klass, under året fyller lägst 55 år 
Lägre Skyttar tillhörande klasserna GF 13-15, 1 och 2 

 Kikare Skyttar tillhörande klass GF Ki och GF KiA 

 Mästerskapsklass Senior skjuter på kort skjuttid samt två knämål,  
ett på huvudrundan (mål 1-5) och ett på mästerskapsmålen (6-7). 
Mästerskapsklass Veteran skjuter på längre skjuttid samt liggande på mästerskapsmålen (6-7). 
GF 3 - GF 55 skjuter ett knämål på huvudrundan (mål 1-5). 
Mästerskapsklass Lägre skjuter på längre skjuttid samt liggande på samtliga mål.  
GF 13-15 får använda stöd på samtliga mål. 

 Mästerskapsklass Kikare skjuter på kort skjuttid samt liggande på samtliga mål(1-7), extra mål 
räknas ej i mästerskapstävlingen. 

 Föreningslag, obegränsat antal föranmälda tremannalag oavsett klass (dock ej GF Ki). 
Föreningslag kikare, obegränsat antal föranmälda tremannalag från klass GF Ki.  
Lagtävlingarnas resultat räknas på huvudrundans mål 1-5. 

 Klassvis enligt regelboken. Resp. klass skjuter enligt sitt program (GF 13-15, GF1,  
GF 55, GF 65, GF 70 och GF 75 skjuter på längre skjuttid samt GF 3, GF 4, GF Elit och 
GF 55 skjuter ett knämål) på huvudrundan (mål 1-5). Klassvis tävling räknas på 
huvudrundans mål 1-5. GF KiA kommer även att skjuta ett extra långhållsmål på 
plåtmål, som räknas med i den klassvisa tävlingen.  

 Tävlingen omfattar även Division, Cup, Fadder, Familje och Kretstävling. 

Medaljer/ I mästerskapet individuellt och i lag utdelas Skånes skyttesportförbunds medalj i 
Hederspriser  guld, silver och brons. Klassvis utdelas pengapriser. Föreningslagtävling och klassvis 

tävling räknas på mål 1-5, kikare GF KiA räknar mål 1-5 samt extramål. 

Genomförande Tävlingen genomförs som bilfältskjutning.  

Föranmälan Göres på bifogad anmälningslista (glöm inte divisionslag och föreningslag till DM) 
 och insändes till: Lennart Albinsson, Norra Stettingatan 5, 26632  Munka-Ljungby.  

Mail adress: lennart.albinsson@lealb.com 
 Tfn: 0431-43 13 13 tillhanda SENAST fredag 4 oktober 

Efteranmälan Fram till 10.00 tävlingsdagen i mån av plats i befintliga patruller. 

Avgifter Alla klasser  100:- 
 Efteranmälningsavg 20:- 

 Avgifterna insättes på Göinge skyttekrets BG 536-3965. 
 Märk talongen med ”egen förening + datum för tävlingen”. 

Startlistor/ Startlistor och resultatlistor delges i SvSF:s Tävlingskalender  
Resultatlistor ( https://www.indta.se/ext?i=5&d=33&f=&t=sdf ) samt via mail till  
 deltagande föreningar. 

Servering Kommer att finnas vid anmälningsplatsen. 

Välkomna till Ravlunda den 13 oktober 2019 


