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Härmed inbjuds föreningarna i Skåne och Danmark till divisionstävling i
fältskytte gevär 6,5, år 2019 enligt följande:
Nedanstående är efter 2018 års tävlingsresultat. Om dessa föreningar deltar under 2019
blir det nedanstående divisionsindelning som kan ändras beroende på antal fältskjutningar
och anmälda föreningar. Nya föreningar hälsas välkomna.
Div 1
Div 2A
Div 2B
Dagstorp/Lilla H.
Genarp
Landskrona
Osby
Loshult
P7 SKIF
Össjö
Skivarp
Sövde/balby
Öved/Östraby
Lagsammansättning: Förening får anmäla 4 skyttar oavsett klass + 2 suppleanter, varav de
tre bästa resultaten på ordinarie skyttar blir lagresultatet. Lag anmäls inför varje tävling
på avsedd blankett i samband med ordinarie anmälan. Ändring av laget får ske innan förste
man från föreningen går ut i tävlingen. Om en suppleant skall ingå som ordinarie skall detta
anmälas till expeditionen på tävlingsdagen innan utgång.
Förening som har mer än ett lag anmäler vilka skyttar som får disponeras i resp lag. Ingen
flyttning av skyttarna mellan lagen får ske under året.
Beroende på antal lag som anmäler sig och antal tävlingar kan ovanstående divisionsindelning ändras. Kikarskyttar får ej ingå i laget.
Avgift: 150:-/lag insättes i samband med anmälan på Malmö-Ystad Skyttekrets postgiro
24 71 07 - 6, märk talongen med "Skåne Div-lag".
Priser: Till de 2 bästa föreningarna i varje div. 90% av avg. går till penningpriser.
Anmälan av lag (gäller även de föreningar som deltog 2018): Insändes absolut senast
den 25 januari 2019 på bifogad blankett till:
Kjell-Åke Nordström
Hästskovägen 8
274 60 Rydsgård
nordstrom.kjellake@gmail.com
Därefter sker lottning inom varje division för att skickas ut till föreningarna före
första tävlingen den
februari på Rinkaby.
Vi hoppas att Ni gör allt för att ställa upp i denna tävling. Välj gärna en lagledare
inom föreningen som ansvarar för laget.

OBS:

Om din förening deltog 2018 och inte vill eller kan delta i divisionstävlingen
2019,så vill jag veta detta.

För 300

ruppen i Gevärssektionen
ervi-

jell-Åke Nordström
Ke,

