HEMMABANETÄVLINGEN 2018
Tävlingen är öppen för medlemmarna i SSSF. Medlemskapet kontrolleras.
Tävlingstiden är 1 april – 15 oktober och man kan anmäla sig när som helst under tävlingstiden.
Skicka anmälan om antal klasser du vill skjuta till sssf@swipnet.se
samt betala 40 kr/ start till pg:4306927-7. Glöm inte namn, klubb och antal klasser du vill skjuta.
Man skjuter på hemortens banor enligt SSSF:s skjutreglemente, dvs. 6 skott i ena och 7 skott i
andra spegeln (utom för musköter och luntlåsklasser). Om för många skott skjutits på en spegel
räknas de bästa överskjutande skotten bort, enligt reglementet.
Varje skytt erhåller 2 klisterlappar och 1 skjutkort för varje klass. Klisterlapparna placeras på
speglarnas baksida mitt för centrum. Glöm inte fylla i eget namn och kontrollantens namn innan
klisterlappen sätts fast på spegeln.
Resultatet noteras på skjutkortet i fallande skala, t.ex. 10 10 10 9 9 9 8 8 8 8 och summeras.
Fyll i klisterlapparnas nummer i rutan för skjutlag. OBS! Skjutkortet måste vara ifyllt enligt
mallen nedan. För att undvika fel kommer ofullständiga skjutkort att returneras för
komplettering.
Senast vid tävlingens utgång sändes därför skjutkortens tunna original och påskjutna speglar till
Tävlingsledaren: Sonny Sjögren, Mellangatan 23, 621 56 VISBY.
Den som skjuter motsvarande guldfordringarna i respektive klasser skall utan uppmaning skicka
in speglarna för kontroll och mätning, det underlättar resultatsammanställningen. Vi önskar att
även de som inte skjutit guldfordringar skickar in sina speglar. Kom ihåg att ange ditt namn
och adress så att jag inte behöver lägga ner en massa tid i onödan på detektivarbete att
hitta din adress.
Alla utestående klisterlappars nummer kontrolleras vid skjuttidens utgång. Om klisterlappar inte
används bör detta rapporteras till skjutledaren så att de kan noteras för nästa år istället.
Efter tävlingens slut sammanställs resultatlista som sänds till alla deltagare tillsammans med ett
diplom. De tre främsta i varje klass får medalj (oavsett antalet deltagare i klassen).
Lycka till med skjutandet!
Sonny Sjögren
Tävlingsledare
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