VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

SVARTKRUTS SM
PÅ GOTLAND
2-4 AUGUSTI 2019

Välkomna till SM i Svartkrutsskytte
på Gotland i sommar! Här finns mycket
att se både på landsbygden och i den
medeltida hansestaden Visby.

PLATS Hagelskytte i Hejdeby 2/8 väg 147 cirka 6 km från Visby.
Skylt jaktskyttebanor, samling kl.13.00. Allt annat skytte äger
rum på Svaide skyttecentrum. Väg 143 cirka 3 km från Visby se
skylt Svaidestugan.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER Enligt SSSF:s reglemente.
VAPENKONTROLL Fredag 2/8 kl.17–20 och 1 timme före första
start Lördag och Söndag. Hagel sker på Hagelbanan innan start.

ANMÄLAN Anmälan görs på bifogad blankett. Arrangören tillhanda senast den 5/7.

VAPENFÖRVARING Vapenförvaring kan ordnas på banan Svaide.
ÅRSMÖTE Årsmöte SSSF sker efter prisutdelning Lördag.
PROVTÄVLING. Remington man räknar ihop sina resultat i
Mariette och Donald Malson.
Ingen extra skjutning krävs. Om det slår väl ut kan det bli
SM-status om något år. Vi tänker kalla den Reminton Rev på
anmälningsblanketten.

FÖRTÄRING. Frukost och lunch finns. Lördag middag ca. kl 19.00.
Övrigt kiosk.

CAMPING. Gott om plats för husvagnar och husbilar vid
skjutbanan. Camping med el och wc. Dusch 100 kr/dygn och
35 kr/el. Bokas genom Niklas Callenmark tel: 070-447 70 12.

BOKNING AV RESA OCH LOGI Färja går dagligen från Oskarshamn
Ta med familj och vänner Alla som deltar i arrangemang
inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga idrottspriser. Tar
du med familjen eller vännerna erbjuder vi även de samma
fina förmån. Mer information om våra fartyg, turlista mm
finner du på vår hemsida: www.destinationgotland.se

och Nynäshamn. Båt och boende bokas hos Destination Gotland. Uppge ”svartkruts SM” vid bokningen för att få idrottsrabatt. Mer information finns på www.destinationgotland.se
Boka Idrottsresor på telefon: 0771–22 33 50 eller via E-post:
idrottsresor@destinationgotland.se.
Välkomna till en härlig tävlingshelg på Gotland.

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund
i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

