INBJUDAN
Bänkskyttetävling Luftgevär 25 meter
Härmed Inbjuder Laxå Skytteförening till en bänkskyttetävling
Lördagen den 12:e Maj
Vi tävlar enligt det internationella reglementet för bänkskytte med luftgevär från 25
meter.
Vi lägger dock till en nationell klass för licensfria luftgevär under 10 Joule med valfri
optik och en maxvikt på hela riggen (bössa+kikarsikte) på 6,8kg (precis som Heavy
Varmint A, men med skillnaden att max anslagsenergi är 10J)
Det blir således fem klasser vi tävlar i:
1. Sporter
2. Light Varmint
3. Heavy Varmint A
4. Heavy Varmint B
5. 10 Joule klass
Kaliber .177 .20 och .22 är tillåtna och allt tolkas med en .22 tolk så att alla dessa
kalibrar kan tävla mot varandra.
Det är främst totalvikten på riggen och anslagsenergin som avgör vilken klass man
tävlar i med sin bössa. Reglementet vad som gäller om klasserna, vilka typer av stöd
som är tillåtna, med mera, finns på WRABF hemsida:
http://www.wrabf.com/WRABF%20Rules.htm
Det finns en klass för de flesta typer av bössor, men kom ihåg att max anslagsenergi
för högsta klassen är 27 Joul

Tävlingen omfattar 75st tävlingsskott fördelade på tre bänkskyttetavlor (3x25 skott)
Provskott fördelas fritt på tavlorna under tävlingens gång.
Skjuttid per tavla (inklusive provskott) max 30 minuter

Anmälning
Endast föranmälning
Sista anmälningsdag 6:e Maj
Startavgiften är 100kr och betalas på plats (ej möjligt att tävla i flera klasser.)
Mejla anmälning med ert:
Förnamn Efternamn
Tävlingsklass
Vapen och kaliber
Telefonnummer
E-post adress
Till: laxa_skf@hotmail.se
Efter sista anmälningsdag mejlar vi er vilket skjutlag ni hamnat i och ungefärlig
starttid.
Första skjutlaget startar 8:00
Max 6st skyttar i varje skjutlag

Priser
Pokal i varje klass till placering 1, 2 och 3
Vinnarna (1:a plats) i samtliga klasser deltar dessutom i utlottning av ett luftgevär som
skänkts av Fredrik Axelsson på Fx Airguns
Det blir även utlottning av några sponsorpriser till de som tävlat.

Vägbeskrivning
Laxå ligger exakt mitt i mellan Göteborg och Stockholm utmed E 20. När ni kommer
till Laxå, sväng in på väg 205 (mot Askersund) vid det centralt placerade trafikljuset
följ väg 205 ca 2 km. Sväng av vid skylten "skjutbanor/skogskyrkogård". Därefter så
är det ca 4 km till banorna.
GPS-koordinater
WGS 84 (lat, lon):N 58° 57.501', E 14° 41.570'
WGS 84 decimal (lat, lon):58.95835, 14.69283
RT90:6537932, 1435993
SWEREF99:6535455, 482331
Tävlingsledare: Tomaz Holmström 0704-240750
Domare: Anders Günther 0705-560519

