Inbjudan till luftgevärstävlingen
Ludvika Open 2014-04-11--12
Eftersom vi tycker så mycket om att skjuta luftgevär så vill vi gärna förlänga säsongen lite
och inbjuder därför tredje året av Ludvika Open.
Arrangör:

Ludvika Skytteförening

Tid och plats:

Fredag 11 och lördagen 12 april 2014 i Ludvika Sporthall med ingång
från baksidan. Hemmaföreningen och andra närliggande föreningar kan
lämpligen skjuta på fredag kväll eller tidigare på lördagen.

Skjuttider:

Fredag 17.00, 18.00, 19.00 och 20.00 (sitt/stå).
Lördag 8.50 (sitt/stå), 9.50 (sitt), 10.40 (stå), 11.40 (sitt), 12.30 (sitt),
13.20 (stå), 14.20 (sitt), 15.10 (sitt), 16.00 (stå)

Klasser:

L7, L9, L11, L13, L15sim, L15rem, L13stå, L15stå, L17, L20,
LSeniorer och LVeteraner, LÖ sitt med stöd (enbart handske i LÖ). Det
är tillåtet att dubblera sitt/stå.

Program:

Sittande skjuter 40 skott under 45 min medan stående skjuter 40 skott
under 60 min. Final om 10 skott för 12 bästa sittande (alla klasser) och
final för 12 bästa stående. Final sittande lördag ca 17.00 och final
stående lördag ca 17.30. Hela skjutningen sker med decimaltolkning för
alla klasser.

Lagtävling:

Lagtävling för 3 föranmälda sittandeskyttar (oavsett sittandeklass)
Lagtävling för 3 föranmälda ståendeskyttar (oavsett ståendeklass)
Segrare 2011 var Rommehed sittande resp. Ludvika stående
Segrare 2012 var Ludvika sittande resp. Ludvika stående
Segrare 2013 var Ludvika sittande resp. Ludvika stående

Priser:

Medaljer i finalerna och vandringspris i respektive lagtävling som skall
vinnas tre gånger. Prisutdelning direkt efter ståendefinalen ca 18.00.

Anmäln.avgift:

Individuell avgift är 100 kr per start oavsett klass. Ingen avgift för lag.
Betalning sker kontant på skjutdagen.

Anmälan:

Anmälan till Stefan Bengtsson, Violstigen 3 E, 771 43 LUDVIKA,
mail bostad stefan.bengtss@telia.com
mail arbete: stefan.bengtsson@se.pwc.com

Servering:

Servering kommer att erbjudas

Upplysningar:

Stefan Bengtsson 0240-100 47 bostad kväll, 0709-292 641 mobil
Först till kvarn. Vi har ingen sista anmälningsdag men vi har ett
begränsat antal platser (12 platser per skjutlag) och först anmälda väljer
tider först. Vi skjuter alla på elektronik.

