Håtuna pistol och sportskytteklubb inbjuder härmed till:

”HÅTUNA KNALLEN 2021"
När? Lördagen den 25:e September
Var? HPSSK:s Skjutbana i Norränge. 1Km söder om Håtuna Kyrka Kör E18 till
avfart vid BRO, kör mot Sigtuna / Skokloster väg 269. Kör ca 10 km, där skyltning
mot skjutbanan börjar. OBS! Ny väg till skjutbanan från 269:an. N59° 36´ 29 E17°
36 58
Servering: Pga rådande omständigheter så kommer det vara begränsat med vad vi
kan erbjuda.
Klasser: -Mariette -Colt -Ruger -Donald Malson -Kutchenreuter -Cominazzo
-Smith and Wesson -Vetterli -Karbin -Winchester ,
skjutreglemente Karbin,Winchester, Se Nedan.
Medaljer utdelas till vinnare i varje klass.
Genomförande: Skjutningen genomförs enligt SSSF:s reglemente, förutom karbin
och Winchesterklassen som skjuts enligt nedan. Då det finns begränsat med platser på
50m banan varnar vi för att det kan komma bli begränsat med platser i dessa
dicipliner och att principen först till kvarn gäller. Vi kommer ha 7 skjutlag, ett per
timme med följande hålltider:
Lag 1: 09:00 Lag 2: 10:00 Lag 3: 11:00
Lag 4: 12:00 Lag 5: 13:00 Lag 6: 14:00 Lag 7: 15:00
Skytt skall anmält sin närvaro senast 30min innan start, annars kan platsen gå till
någon annan!!
Anmälan: skall vara HPSSK tillhanda senast 25 Juli . Till
ollegustafsson@bredband.net . I och med anmälan godkännes publicering av namn
och klubb i start- och resultatlistor på Internet. Varje start kostar 80kr som inbetalas
till bg: 749-8629 Återbetalning sker endast för skytt som ej kan beredas skjutplats.
Inskickad anmälan är bindande.
Pga Covid läget så gäller att om man har symptom, så stannar man hemma.
Man håller avstånd till personer runtomkring.
Vi använder som tidigare bara varannan skjutplats, men i år disponerar man
bara en av platserna(11-12,bara 11 osv). Vi kommer inte att genomföra
vapenkontroll innan tävling. Vid visitation efter eldupphör skall skytten vissa
trumma eller på annat sätt vissa skjutledare att vapnet är oladdat, utan att
skjutledaren skall behöva röra vid vapnet.
Vid ändrade restriktioner , så kan vi behöva ställa in tävlingen med kort varsel.

Har du frågor? Mejla Olle på adressen ovan eller ring 0736226482 mellan 16:00
18:00.

Skjutreglemente , karbinklassen.
Skjutreglemente för Karbin (bakladdat, kammarladdad slaglåsgevär),klass
KARBIN
Skjutavstånd: 50 m,Tavla: Internationella pistoltavla UIT
.
Skjutställning: Stående
Modell: Oförändrat historiskt, original eller kopia av ett sådant gevär.
Rem: ej tillåtet.
Riktmedel: Original eller i överensstämmelse med vapnets utseende och mått.
Diopter: ej tillåtet.
Borrning: Räfflat eller slätborrat. Kaliber: Ingen begränsning.
Projektil: Rundkula, minie eller kompressionskula. Papperspatron eller laddhylsa.(ej
gastät patron) , ej mantlad eller gascheck.
Skjutreglemente , Winchester(bakladdat svartkrutsgevär)
Skjutavstånd: 50 m,Tavla: Internationella pistoltavla UIT.
Skjutställning: Stående
Modell: Oförändrat historiskt original eller kopia av ett sådant gevär.
Kammarladdade och patronladdade för svartkrut och blykula.
Rem: tillåten
Riktmedel: Endast öppna riktmedel som överenstämmer med vapnets ursprungliga
tillverkningsperiod. Diopter ej tillåten.

Borrning: räfflad Kaliber: Ingen begränsning.
Projektil: Skall vara av tidsenlig modell,ej mantlad eller gascheck.

