
                                                                                                                                                                                 

           
                Bromölla och Sölvesborgs skytteföreningar bjuder in till tävling på 300 m.  
             Tävlingen kommer att skjutas på Megalink på skjutbanan i Sölvesborg.  
             Söndagen den 4 augusti 2019.   
   
Skjutplats: Sölvesborgs skjutbana i Ynde.  
   
Klassindelning: Liggande klasser Sen, Vet, Jun och Kikare. 

Ställning Sen, Vet.  
Dubblera gärna (liggande/ställning).  

  
Omfattning:   Klassvis.  
 Sen, Vet, Jun, Kikare  ligg  5 prov och 20 skott liggande tid 10 min.  

Senior ställning   5 prov och 10 ligg 6 min 5 knä 3min och 5 stå 5 min 
Veteran ställning   5 prov och 10 ligg 6 min 5 knä 3min och 5 knä 3 min  

    
Finaler:   De 10 bästa från Sen,Vet,Jun ligg skjuter 3 prov + 10 + 5 skott ligg.   
 De 10 bästa från Kikare ligg skjuter 3 prov + 10 + 5 skott ligg.   
 De 10 bästa från Senior ställning skjuter 3 prov + 5 ligg + 5 knä + 5 stå.  
       De 10 bästa från Veteran ställning skjuter 3 prov + 5 ligg + 5 knä + 5 knä. 
 Tider och regler för finalerna enligt nationella regelboken. 
 
Lagtävlingar:  Liggande: tre skyttar ur klasserna Sen,Vet, och Jun..  
  Liggande: tre skyttar ur klass Kikare. 
 Ställning: tre skyttar ur Sen, Vet, ställning. 
           
Anmälan: Anmälan till: Patrik Andersson  
 E-post: patrik.a@martenssonconsulting.se  

SENAST måndagen DEN 29 juli 2019 
                           
Anmälningsavgifter:  120 kr/skytt och start.  
    120 kr/lag.   
 Avgifterna sätts in på bankgiro 396-0432 i samband med anmälan.  
  
 Priser:   Priser till den bästa 1/3 i varje klass.  
    Lagtävling: de tre främsta lagen.       
     
 Servering:   Finns på Skjutbanan.  
 
 Upplysningar:  Patrik Andersson (0703872704) (även tävlingsdagen)   
  
Vägbeskrivning:  E22 avfart 45 Sölvesborg. Tag av mot Sölvesborg på väg E22 och sväng mot  
 Ynde sedan skyltat till skjutbanan.   
    

Välkomna! 
Bromölla och Sölvesborgs skytteföreningar 



 
 
 
 

SÄLJ OCH KÖP 
Baklucke försäljning. 

 
I skyttevärlden så finns det mycket saker som 
ligger och inte används eller som har blivit för 
litet eller för stort med åren. Samtidigt så finns det 
skyttar som behöver fylla på i utrustnings väg. 
Därför så tycker vi i Bromölla och Sölvesborgs 
skytteföreningar att detta är ett kanontillfälle att 
bli av med eller förnya sin utrustning.   
 

Ta med dig vad som du vill bli av med eller 
fyll plånboken och handla vad du behöver till 
ditt skytte. 

 
Kommer att finnas en anslagstavla på 
Skjutbanan där vem som helst kan skriva vad 
man har att sälja eller vill köpa i utrustnings 
väg inom skyttet. 


