Inbjudan till VD-kretsens "HEMMABANAN" 2017
Måndag 14 Augusti----Fredag 15 Sep.
Tävlingen omfattar:
Individuell tävling: Med följande klassindelning.
A: 3, 2, 1,VY, VÄ
B: 3, 2, 1, VY, VÄ
C: 3, 2, 1, Jun, VY, VÄ, Dam
Vid lågt deltagande kommer klasserna att slås ihop enligt Skjuthandbokens regler.
Skyttarna får deltaga i samtliga 3 vapengrupper. Om en skytt vill skjuta flera starter i samma
vapengrupp (t.ex. A3 & A-VY) måste klassen noteras på resultatkorten och klisterlapparna innan
skjutningen börjar.
Lagtävling:
De 3 bästa skyttarna från respektive förening i vapengrupperna A, B och C. Om någon skjuter i
både t.ex VÄ och öppna C så är det resultatet i öppna C som kommer att räknas in i laget.
Anmälan: Behövs av föreningens tävlingsledare till vilken lapparna ska skickas och som ska
hålla i rapportering av resultat och av hur många kontrollappar samt resultatkort som behövs.
Detta ska vara Eric Svanberg tillhanda på Email hemmabanan@vdkretsen.se senast Söndag 6:e
Augusti. Om ni vill skjuta så gör ni som vanligt och skjuter under den tillåtna perioden. Därefter
sammanställs resultaten och skickas in samt avgifterna betalas in till kretsen. Behöver ni fler
starter är det bara att kontakta mig.
Startavgifter: 60 kr / start.
Avgifterna sätts in på kretsens konto BG: 5983-6031, senast den 22 September.
OBS! Skriv Hemmabanan + klubb på inbetalningen!
Resultaten : Måste vara Eric Svanberg tillhanda senast 22 September.
Email: hemmabanan@vdkretsen.se
Eric Svanberg, Karstorp 150. 46465 Brålanda
För att snabba på sammanställningen av resultat och minska risken för misstag så vill jag helst att
så många som möjligt rapporterar digitalt (fil för inrapportering kommer finnas på hemsidan). De
som inte har möjlighet till detta kan dock även i år rapportera på papper. Resultaten kommer att
läggas ut på kretsens hemsida.
OBS! Alla icke använda kontroll-lappar ska skickas tillbaka till mig. Annars kommer föreningen
att debiteras för dessa.
OBS2! Om ni rapporterar på papper, så se till att alla serier är summerade korrekt. Resultat som ej
är summerade/signerade kommer att skickas tillbaka!
Tävlingsbestämmelser:
6 tävlingsserier skjuts på 2 speglar. Dessa måste vara försedda med kontrollappar påskrivna av
klubbens utsedde kontrollant. Denne skall vara med vid skjutningen. Tävlingen skall ske på
klubbens hemmabana, på tid och dag som resp. klubbstyrelse har bestämt. SPSFs regler gäller.
Notera på kortet: Skyttens Namn, Vapengrupp, Klass, Vapenbeteckning & Kaliber.

Klubbens kontrollant spar alla tavlor, (detta för kontroll som kommer att ske via stickprov).
Priser: Förbundets plaketter i Guld, Silver och Brons till bästa 1/3-del
Tävlingen är godkänd för Förbundets Standard-Medaljer.
Ring runt och locka fram så många skyttar ni kan, särskilt de nya.
Kolla gärna in Kretsens hemsida för nyheter och eventuella ändringar.
Jag önskar alla skyttar och ledare "Lycka till".
Med vänlig skyttehälsning / Eric Svanberg
Tävlingsledare

