Inbjudan till luftgevärstävlingen Ludvika
Veteran Open 2018-10-14
Ludvika Skytteförening inbjuder till veteranträff för Svenska Sportskytteveteraner. Vi hjälper
nytillkomna medlemmar med medlemskap.
Tid och plats:

Söndagen 14 oktober 2018 i Ludvika Sporthall med ingång från baksidan.

Skjuttider:

Söndag 09.45, 11.00, 12.15

Klasser:

V45, V55, V65, V70, V75, DamVet (ingår i finalen i resp ord. åldersklass)

Program:

Provskott under 15 min och 40 skott med decimal under 50 minuter

Final:

Nya sportskyttefinalen med utslagning upp till 24 skott med decimal för 8 bästa
V65+V70+V75, resp. 8 bästa V45+V55. Final V65+V70+V75 ca kl 13.45 och
Final V45+V55 ca kl 14.15 om det inte går samtidigt. Separat final för skyttar
som skjuter sittande utan stöd enligt årsmötesbeslut skjuts samtidigt med äldre
finalen.

Lagtävling:

Föreningslagtävling för 2 föranmälda ståendeskyttar (oavsett klass) med instiftat
exklusivt vandringspris som skall vinnas tre gånger.
Inteckning 2011
Inteckning 2012
Inteckning 2013
Inteckning 2014
Inteckning 2015
Inteckning 2016
Inteckning 2017

Linköping
Björksta
Ludvika
Ludvika
Ludvika
Götlunda SpSk
Björksta Uskf

748 p
760 p
761 p
747 p
782,5 p - vunnet för alltid
783,8 p - start nytt vandringspris
793,5p

Priser:

Priser för grundomgången och medaljer i finalerna. Prisutdelning direkt efter
sista finalen ca 14.45.

Anmäln.avgift:

Individuell avgift är 120 kr per skytt oavsett klass. Ingen avgift för lag. Betalning
sker kontant på skjutdagen.

Anmälan:

Anmälan senast 13 oktober till Stefan Bengtsson, Violstigen 3 E, 771 43
LUDVIKA, telefon enligt nedan eller mail bostad stefan.bengtss@telia.com mail
arbete: stefan.bengtsson@pwc.com

Servering:

Enklare servering kommer att erbjudas

Upplysningar:

Stefan Bengtsson 0240-100 47 bostad kväll (sent), 0709-292 641 mobil. Vi
skjuter alla på elektronik SIUS Laserscore (12 platser per skjutlag).

Övrigt:

Tävlingen ingår i 2018/19-års veteranranking för medlemmar som kommer att
omfatta alla av Svenska Sportskytteveteraner utlysta tävlingar, samt
veteranklassen vid Swedish Cup fram till nästa sommars Veteranmästerskap.

GDPR:

Den som anmäler sig till denna tävling godkänner också att lagring av
personuppgifter kommer att ske för att kunna genomföra tävlingen och redovisa
resultat, samt godkänner att startlistor och resultatlistor kommer att publiceras på
hemsidor och sociala medier.

Välkomna
Ludvika Skytteförening
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