
 

                                                                                                                                                                              

 

Löberöds skytteförening inbjuder till Field Target tävling 
söndag den 19 juni 2022 på Eslövs Skyttegilles bana. 

 

Vi kommer att tävla i följande klasser: 
 

Debutantklass 
 Fjäder och PCP max 10J* 
 
Tävlingsklasser 
● Fjäder max 10J 
● PCP max 10J 
● Fjäder max 16.3J 
● PCP max 16.3J 
● Fjäder och PCP 16.4-35J  
 
* Förtydligande se nedan 
 
Banan kommer att bestå av 25 stycken fallmål i alla klasser och vi går två varv så totalt 50 
mål. 
Målen är utplacerade på olika avstånd mellan 10 – 50 meter. 
Det kommer även att finnas ett tredje mål, endast avsedda för debutanter, som är placerade 
närmare än övriga mål och dessa fallmål kommer att ha en avvikande färg. 
 
Vi använder oss av SvSF regler. 
https://www.skyttesport.se/globalassets/svenska-skyttesportforbundet/regler/2021/2021-01-01-
field-target-2021.pdf 
 
Pris: 140kr/klass endast föranmälan. Alla avgifter betalas på plats med Swish. 
40 kronor går till Svenska Skyttesportförbundet. 
 
Föranmälan stänger onsdag den 15/6 Kl: 23:59 
 
35J klasserna slås ihop vid mindre än tre deltagare i vardera klass. 
 
Klasserna 16.3 J kommer att vara landslagsgrundande. 



 
* Debutantklass är en prova-på klass till field target där det varken behövs skyttekort eller 
tävlingslicens, den är öppen för alla intresserade. 
I debutantklass får man tävla som längst i ett helt år från den första tävlingen man deltog i. 
Debutantklass har ett poängsystem där man får 2 poäng för fällning och 1 poäng för träff i 
frontplåten på fallmålet. 
Debutant går alltid tävlingsbanan i samma tävlingsgrupp som en erfaren skytt.  
Luftgeväret (fjäder eller PCP) som debutanten tävlar med måste understiga 10 joule.  
 
Alla avgifter betalas via Löberöds skytteförening, Swish nr: 123 114 79 90 
 
Vid uthämtning av tävlingskort för tävlingsrunda i klasserna över 10 J skall giltig 
vapenlicens kunna uppvisas. 
Det är obligatoriskt med skyttekort och tävlingslicens. Gäller ej debutantklassen. 
Föranmälan görs via tävlingskalendern https://www.indta.se 
 
Debutanter kan anmäla sig till Anders Möller, uppgifter nedan. 
Sista dag för anmälan är onsdag den 15 juni. 
 
Hålltider: 
07:45-09:15 Inskjutning 
09:20 Säkerhetsgenomgång 
09:30 Tävlingen startar 
11:30 Lunch, enklare förtäring 
12:15 Start andra varvet 
14:00 Deadline varv 2 alla klasser 
14:15 Resultat och prisutdelning 
 
Eftersom det är vår första tävling så bjuder vi på 2st korv med bröd och en dricka per 
startande. 
Vi kommer att ha försäljning av dricka & kaffe + annat kul. 
 
Domare/Tävlingsledare: Anders Möller, 0702-659003 
 
För vägbeskrivning/frågor, ring eller skicka ett mejl till Anders Möller: anml91@outlook.com 
 
Kartlänk till banan: https://www.google.com/maps/@55.8257829,13.3870604,17.33z 
 
 
Vi önskar er varmt välkomna   


