INBJUDAN
”Sandviken öppna liggmästerskap”
”LIGGEN”
Distriktmästerskap för Gävleborg
Skjutbanor vid Västra infarten Sandviken ”STIGEN”
Tävlingen genomförs söndagen den15 augusti 2021 med en mästerskapsomgång enligt
svensk huvudskjutning.
Anmälan:

Sker mellan 09.00 – 09.30
Skicka gärna in intresseanmälan innan för att vi lättare ska kunna planera med
tanken på corona mm. Intresseanmälan är inte bindande och skickas till
kontaktuppgifterna nedan via SMS, telefon eller epost.

Första skjutlag startar kl. 09.30.
Corona:

Med tanke på Corona viruset så har vi vidtagit följande vid tävlingsdagen.
1. Bara skyttar och skjutledare får vistas i skytte hallen under tävling
2. Vid anmälan måste detta ske via luckan i väggen på bron.
3. Vid köp från serveringen börjar kön på bron. Därefter handlar en i taget
4. Platser bord och stolar utplaceras för mat och umgänge.
5. Tänk på att hålla avstånd

Startavgift: 120 kr per start.
100 kr för klass 15 år
Klassind:

1. Klass 15 år
2. Klass 17 år, B1, B2 och Vet.75
3. Klass B3 och Vet.vet.65
4. Klass B4 och Vet 55
5. Elit
6. Kikarskyttar

Servering:

Enkel servering som Smörgåsar, korv, kaffe/the och dricka

Priser:

Penningpriser kommer att delas ut enligt tävlingens klassindelning.
Special pris 500 kr till den som slår banrekordet i Liggen samt en pokal med
inskription (Banrekord Liggen)
Rekordet på 25 skott är nu 250 p med 17 innertior.(Innehas av O.Gabrielsson)
Rekordet kikare på 25 skott är 250 p med 20 innertior. (PO Forsberg)

Kontakt:

Lasse Björk 070-359 62 31 eller epost larserikb7@gmail.com
Göran Wennerberg 070-2074271 eller epost goran@wennerberg.nu

Tävlingsledare: Göran Wennerberg

Tävlingen genomförs söndagen den15 augusti 2021 med en
mästerskapsomgång enligt svensk huvudskjutning.
Omgång1. 5 prov 3 st. 5-skottserier 1,5 min./ serie Öppen
markering på serie 1 serie 2 Värde och läge
Omgång2. 3 prov 2 st. 5-skottserier 1,5 min./ serie. Öppen
markering på serie 1
Vi skjuter omg 1 och 2 efter varandra med en paus efter första
omg på 10 min.
Alla skjuter samma program oavsett klasstillhörighet.
Därefter final för de 10 bästa skyttarna till ”Liggen”
Finalskjutning även för klass 15 och vet. som skjuter DM för
Gävleborg.
Kikar klass. Skjuter också finalskjutning

Klassindelning sker enligt nedan.
1. Klass 15 år
2. Klass 17 år, B1, B2 och Vet.75
3. Klass B3 och Vet.vet.65
4. Klass B4 och Vet 55
5. Elit
6. Kikarskyttar

