
 
 

18/7 är banan öppen för träning 
 

19/7 100m.  
Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 
 

20/7 200m.  
Heavy Varmint, Sporter SM och Jägarklass 

 
SM omfattar HV och Sporter. Jägarklass skjuts samtidigt men vi försöker 
undvika att placera Jägarklasskyttar invid de som skjuter klenare kalibrar.  

 

Utlottning av rostfri Bartlein matchpipa bland 
funktionärer och skyttar. 1 lott per start. 

 
Följande startavgifter gäller årets tävling på Brattvall: 
HV 250;- per dag, 400:- för 2 dgr, halv startavgift för skyttar under 20 år 
Sporter 200:- per dag, 300:- för 2 dgr, halv startavgift under för skyttar 20 år 
Jägarklass  200:- per dag, 300:- för 2 dgr, halv startavgift under för skyttar 20 år  
Lagtävling, 2-manna  GRATIS.  SM för klubblag 

  
 
Föranmälan senast 12 juli till: roland.johansson@philips.com 
 
Önskemål om att använda samma bänk/flaggor försöker vi tillmötesgå så långt det är möjligt.  
Tidigt inkomna önskemål har fördel. Har du inga flaggor, tala om detta så försöker vi ordna så 
att du får dela bänk med skyttar som har flaggor. Lån av skjutstöd kan ev. också förmedlas. 
 

 
      SERVERING          VÄLKOMMEN! 

 
http://brattvallsjaktskytteklubb.ac.se/ 



Tävlingsplanering  
 
Fredag 18/7: Officiell träning 
 
09.00 – 18.00  Träning 100 och 200 meter. 
 
  
Lördag 19/7: 100m, Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 
 
          – 08.50 Flaggutsättning (flaggorna kan flyttas vid lunchuppehållet) 
08.00 – 08.50  Anmälan. Vapenkontroll för Sporter- och Jägarklassvapen obligatorisk. 
                    Vapenkontroll Heavy Varmint endast stickprov.  
 Våg tillgänglig för egen vapenkontroll.  
08.50 Samling för välkomsthälsning, presentationer, genomgång av tävlingsprogram  
09.00              Start tävling Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 5x5 skott 
 
 
Söndag 20/7: 200m, Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 
 
          – 08.50  Flaggutsättning (flaggorna kan flyttas vid lunchuppehållet) 
08.00 – 08.50  Anmälan för tillkommande. Kontroll av eventuellt tillkommande vapen i 

Sporter och Jägarklass, för övriga görs endast stickprov. 
09.00               Start tävling Heavy Varmint, Sporter och Jägarklass 5x5 skott 
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