Edsvalla Gunslingers
Invites you to:

2018
Banskytte i svartkrut
Lördagen 29 September, Edsvalla Shooting Range
Koordinater, vägbeskrivning: Se nedan

Klasser enhandsvapen: Mariette, S&W, Donald Malson fri,
kuchenreuter.
Klasser gevär: Vetterli, Friklass, Remington
Donald Malson fri = Mariette + Kuchenreuter 50met stående
Friklass = Bakladdat gevär oavsett kaliber 50met stående.
Remington= Patronladdat gevär 100met liggande.
Start tid: kl 09:00. Därefter 1 start varje hel timme fram till kl 15:00
Sidematch: Suprice Shooting. 10kr/start. Obegränsat antal starter. 1
start=1 lott. Vinnare dras på lottning. MYCKET delikat pris. Ta med extra
ammo eller ”låna” sten ur hinken.
Prisererna i sig har anknytning till tävlingen och dess namn.
Priser utgår till dom 3 bästa i varje kategori.
Priser utgår till dom 3 sista i varje kategori.
Startavgift: 70:- / start.
Anmälan: På plats tävlingsdagen
Kontakt:

Bengt: 070-713 57 98

Anders: jananddah@gmail.com 070-394 50 10

Servering:
Enklare tilltugg serveras till rimliga priser. Som förra året är det självservering.
Tugga och svälja göres individvis.

Vägbeskrivning till Edsvalla Gunslingers.
GPS Koordinationer.
Longitude 013´ 14min 13sek E
Latitude 059´ 26min 39sek N
Eller
59,445912 13,239935

Från Arvika: (rkv 61)
Följ riksväg 61 mot Kil. Ta avtagsvägen KIL / EDSVALLA. Ta höger mot Edsvalla. Kör tills
ni kommer fram till ett T vägs kors där ni MÅSTE stanna. Backa sen 100 meter och ta in till
vänster. FRAMME.

Från Torsby: (rkv 45)
Kör riksvägen(45) ner tills ni kan ta av KARLSTAD / KIL. Kör mot Kil. Ni är nu på riksväg
61. Samma förfarande som ovan.

Från Sysslebäck, Ekshärad, Munkfors: (rkv 62)
Följ riksväg 62 till SKÅRE / ILANDA. Ta av mot Kil / Arvika. Kör förbi första infarten till
Kil. Ta nästa infart där det borde stå KIL / EDSVALLA. Sväng sedan vänster mot Edsvalla
och följ samma förfarande som det översta.

Från Filipstad: (rkv 63)
Följ riksväg 63 till Karlstad. Ta av E18 mot Oslo. Kör igenom Karlstad och passera ca 1015km tills det finns en avfart där det står EDSVALLA / VÅLBERG / SEGERSTAD. Följ
vägen. Ni passerar ett jordbruksgymnasium på vänster sida. Kommer ut på en lång
raksträcka där ni på höger sida ser en kyrka. Sväng in på den vägen och passera
kyrkan. Följ vägen ca 10-15km tills ni ser en skylt upp till höger som det står ”KIL 9”
på. Sväng in mot Kil och efter ca 100 meter ta höger. FRAMME.

Från Stockholm: (E18)
Samma som för Filipstad . När ni passerat Karlstad så kommer ni att ha Köpcentrum & IKEA
på vänster sida. Fortsätt ca 10km. Sedan samma som för Filipstad (fet stil).

Från Göteborg: (E18)
När ni kommer till den första rondellen på E18 (efter Grums) och Nyängs RASTA på vänster
sida, fortsätt rakt fram mot Karlstad. Ta av höger där det står EDSVALLA / VÅLBERG /
SEGERSTAD. Sen samma som för Filipstad (fet stil).

