
OK LANDEHOF 
inbjuder till  

Go´Banana Biathlon 
Race   

Deltävling 1 i Syd Cup Sommar 2017, 1 maj 
Välkommen åter till goa Göteborg och Landehofs 

skidskyttetävlingar.   Snö, skidor och skytte i april erbjuds i 
Skidome på söndagen i tävlingen Säsongenssista Biathlon 
Race . Måndag 1 maj möts vi igen på den härliga, soliga, 

blåsiga rullskidskyttearenan Bananpiren, Frihamnen 

Tävlingsplats 1 maj Bananpiren, Frihamnen. Hitta hit

Program, måndag1 maj 11:00  Lagledarmöte
11:30-12:15 Inskjutning
12:30 Första start

Distans, Sprint/ Straffrunda Fri stil. Masstart banlängd ca 1200 meter. Preliminär längd, avvikelse kan 
ske. Se PM inför tävlingsdagen. 

Tävlingsklasser H/D 10-11
H/D 12-13
H/D 14-15
H/D 16-17
H/D 18-19
H/D 20-21
H/D Senior
Öppen klass

L+L, Stöd
L+L, Stöd
L+L+L
L+L+S+S
L+L+S+S
L+L+S+S
L+L+S+S
L+L+L, Stöd

1 x 300 m + 2 x 1200 m
3 x 1200 m
4 x 1200 m
5 x 1200 m
5 x 1200 m
5 x 1200 m
5 x 1200 m
1 x 300 m + 3 x 1200 m 

Öppen klass Kortare distans , tre skytten med stöd mot ståprick. Kräver ej 
klubbanslutning. Anmälan till öppen klass för ej klubbansluta skyttar görs 
endast via mejl till skytte@oklandehof.se 

Vapen Luftgevär. Skytte mot fallmål på distans om 10 meter. 

Tacksamt om vi även hjälps åt för att säkerställa tillräckligt med vapen och 
magasin i de öppna klasserna. Klubbar och enskilda tävlande i öppen klass 
får låna vapen av arrangören. Dessa kommer ligga klara vid skjutplatsen 
under tävlingen.

Rullskidor Vi godkänner endast sk.Standardhjul (tvåor).  Tävlande som ertappas med 
snabbare hjul kommer att slängas i Göta Älv och skidor + hjul eldas upp. 
Hjultomten är kontrollant. 

Arenaservice Vi hoppas att kunna erbjuda enklare servering. WC och vatten finns. Vi kan 
tyvärr inte erbjuda dusch. 

Boende Erbjudande med specialpris på Kviberg Park Hotel:
4-bäddsrum natten söndag-måndag, inkl frukost: SEK 1095.- Uppge koden 
”Landehof” vid bokning.

Anmälan Via tävlingskalendern indTA2.0. Sista anmälan 24/4 därefter efteranmälan 
mot förhöjd avgift (+50%)

Startavgift 100 kronor

http://kartor.eniro.se/?c=57.713020,11.964626&z=15&q=%22Frihamnen%20arena%22;geo
mailto:skytte@oklandehof.se


Kontakt Frågor om tävlingen skickas till skytte@oklandehof.se

Tävlingsledare Henric Andersson

All tävlan sker på egen risk!

mailto:skytte@oklandehof.se

