Inbjudan till Rosersberg PK:s klubbtävling

Julgrisjakten
Söndag den 13 december 2015
Missa inte denna roliga tävling som är till för alla kategorier av skyttar. Det behöver inte bara vara
skjutskickligheten som avgör vad du får för poäng, med lite tur kan man lyckas riktigt bra ändå.
Tavlorna är inte vad ni är vana vid från det vanliga fältskyttet. Vi tillämpar ett annorlunda räknesätt.
Varje träff ger poäng, antingen poängringens valör eller vad förutsättningen säger.
-Ex. 6 träff i 6 äpplen (5p/äpple) = 30p
Varje träff i Tomten : ger MINUS 10P (Totalpoängen kan hamna på minussidan om man inte håller i ordentligt.)
Vi tillämpar inte SPSF:s regler för banläggning, då gäller inte heller ”alltid stödhand Veteran Äldre”

Alla har chans att vinna pris! Fin fina priser lottas ut, en lott per start!
ANMÄLAN:

Skicka e-post till anmalan@rpk.se senast 10/12. Invänta e-postbekräftelse om att ni
får plats med starttid. Ingen efteranmälan på plats i år.

PLATS:

Roserbergs Skyttecentrum Tallmilan

FÖRSTA START:

kl 09.15

SISTA START:

kl 11.50

STARTAVGIFT:

100 kr/start betalas på plats. Då ingår glögg, kaffe, julmust, 1 st lussebulle, 1 st korv
samt en lott till lotteriet!

VAPENGRP:

Fin (C vapen) och Grov (A/R och Magnum, ingen piplängds begränsning)
Ingen klassindelning av skyttar

ANTAL STATIONER:

6 stycken. Ammunitions åtgång 36st + ev. Omskjutning vid första vapenfel.

SKJUTSTÄLLNINGAR:

Stående, stående utan stödhand och svaghands skytte förekommer.

VAPENHANTERING:

För att minska onödigt vapenhanterande, rekommenderas starkt att vapen bärs i
hölster eller väska. Gäller hela på tävlingsområdet såväl som i serveringen

SERVERING:

Servering finns, allt ingår i startavgiften.

PRISER:

Fin fina priser till 1.an 2:an 3:an i vardera klass. Prisutdelning straxt efter kl 13
Pristagare måste i egen person närvara vid prisutdelningen, annars går pris till
nästa på resultatlistan, gäller även lotteriet.

TÄVLINGSLEDNING:

Göran Fransson, anmalan@rpk.se, 0706 67 24 77

Vägbeskrivning till Rosersberg PK:s skjutområde Tallmilan.
 E4:an norr och söder ifrån, sväng av vid ”nya” avfarten Rosersberg
 Kör igenom Rosersbergs industriområde genom att köra rakt igenom första rondellen, över bron, rakt fram
ca 500 m, runda DHL åt höger. Efter ca 700m sväng vänster i T-korsning.
 Fortsätt ca 800 m, sväng höger skyltat Rosersberg Skyttecentrum, följ grusvägen ca 1km, i T-kors
sväng vänster.
 Efter ca 200 m, framme!

ALLA SKYTTAR HÄLSAS VARMT VÄLKOMNA!

