Jämtland Läns Skyttesportförbund inbjuder härmed alla skyttar från Mittnorge,
Västernorrland och Jämtland till Mittnordisk Landskamp i fältskytte och banskytte.
Anmälan och start sker båda dagarna på Kånkbackens Skyttecentrum strax norr om
Östersund efter riksväg 45.
Fältskjutning: Lördagen den 3 juli. Anmälan mellan kl 08.30 – 10.00.
6 stationer.
Därefter skjuts en final med de 10 bästa + lika resultat.
GF 3 – Elit (5) och 56 (v55) skjuter minst 1 knästående i huvudskjutningen och 1 knästående i
finalen. GF15, GF17, GF66, GF72 ( V65-V73) skjuter enbart liggande. (GF1 & 2 skjuter inte
final. Om någon skytt från dessa klasser önskar skjuta final anmäler de sig i en högre klass. )
Vid mindre än 3 st anmälda i klassen slås klassen ihop med annan klass.
Antal till final i GF15, GF17, GF66, GF72 (rekrutt, junior,V65 & V73) beräknas efter antal
starter och resultat.
I seniorlagtävlingen räknas de 8 bästa efter huvudskjutningen i respektive förbund.
I ungdomslagstävlingen räknas de 4 bästa efter huvudskjutningen i respektive förbund.
Anmälningsavgift: Bana och fält

150:-/tävling.

Klass 15 och 17 60:-/tävling.

Banskjutning: Söndagen den 4 juli. Anmälan mellan kl 09.00-10.00. Alla klasser skjuter på
300 m. Elektroniska banor. Skjutningen omfattar en svensk huvudskjutning direkt följd av en
enkelserie. Sammanlagt 25 tävlingsskott.
Klass G 56 (V55) skjuter enbart knä i ställningsserien.
Klass G15, G17, G1, G2, G66, G72 (rekrutt, junior, V65 & V73) skjuter enbart liggande.
Final för klass G3, G4 och G Elit består av 5 knä och 5 enkelskott i stående för de 20 bästa
efter huvud och enkel.
Final för G56 (V55) består av 5 skott liggande + 5 enkelskott i knä.
Final för G15, G17, G66, G72 består av 5 skott liggande +5 enkelskott i ligg.
Ingen final för G1 – G2. Om någon skytt från dessa klasser önskar skjuta final anmäler de sig
i en högre klass. Vid mindre än 3 st anmälda i klassen slås klassen ihop med annan klass.
Lagtävlingen är lika som i fältskjutningen.
Vid frågor kontakta: Rune Sörell Tel 0693-31318
Banskytte Stefan Jonasson 070-6453972 / 0680-60271
Fältskytte Örjan Sjölund 070-3170832
Övernattningsmöjligheter: First Hotell Körfältet Östersund
Östersunds camping
Hotel Östersund

063-127660
063-144615
063-575700

JÄMTLANDS LÄNS SKYTTESPORTFÖRBUND HÄLSAR ALLA VARMT
VÄLKOMNA TILL ÖSTERSUND!!

