Inbjudan till

Kimstadträffen
deltävling i Syd Vinter Cup
Lördag den 16 februari 2019
Tillsammans med Skidskytte Syd inbjuder Kimstad GoIF Skid- & Motion till
skidskyttetävling vid Kimstad Skidcenter.
Tävlingsplats

Kimstad Skidcenter, Krokhagens Idrottsplats, Kimstad,
vägvisning från väg 215, GPS N58.5580, E15.9550

Program

Skidskytte Distans
10.30 - 12.00 Incheckning
öppnar/Nummerlappar/vapenetiketter/ vapenkontroll
11.15 Lagledarmöte
11.30 - 12.25 Inskjutning
12.30 Första start (Tävlingsklasserna)
Ca 14:45 Öppna klasser prova på skjutning
Ca 15:00 Första start (Öppna klasser)

Tävlingsform

Tävlingsklass för deltagare vars förening är medlem i Svenska
Skidskytteförbundet.
Öppen klass för alla som vill testa på skidskytte och för
motionärer. I denna klass behöver man inte vara knuten till
någon förening som är medlem i Svenska Skidskytteförbundet.

Klasser

Tävlingsklass: Distans

Öppna klasser

Öppen klass 3x1 varv

Tillägg

Tidstillägg

Skyttet

Ungdomar H/D 10-15 har sina vapen på mattan
Tävlande i klasserna H/D16- har sina vapen på ryggen

Anmälan

Tävlingsklass Senast onsdag 13 februari via IndTA på respektive
förenings hemsida
Efteranmälan i mån av plats- görs direkt till sekretariatet
Öppen klass via IndTA, via mejl eller senast kl 11 tävlingsdagen
på plats.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgift 100 kr (efteranmälan 50% tillägg) faktureras i
efterhand till klubbarna alternativt betalas kontant på plats för
att erhålla nummerlapp.
Öppen klass 50kr per deltagare

Vapen

Skidskytteluftgevär
Varje skidskytteförening har med egna vapen till sina respektive
i tävlingsklass.
I öppen klass får man låna vapen av tävlingsorganisationen.
Dessa kommer ligga kvar vid skjutplatsen under tävlingen.

Prisutdelning

Snarast efter sista målgång i tävlingsklass. Priser till alla i
ungdomsklasserna.
Öppen klass får sitt pris i samband med målgång.

Godkännande

Startlistor, resultatlistor och bilder från tävlingen kommer att
publiceras på hemsidan www.kimstadgoif.nu. Genom er
anmälan godkänner ni publiceringen.

Omklädning

Omklädningsrum finns för ombyte och dusch.

Servering

Servering av hamburgare, korv, kaffe, fika med mera

Kontakt:

Sekretariat: Niclas Eklund, 076-1053849,
niclas.eklundh@siemens.com
Tävlingsledare: Håkan Pettersson 0702-246562,
bodahakan@hotmail.com
OBS! All tävlan sker på egen risk

Varmt välkomna önskar

Kimstad GoIF – Skid & Motion

