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Tid:
Plats:

Program:

Prelirninår INBJUDAN
1lå rrppdrag av §venska skyttesporilfiirlerrndet pistolsektion

inbirrder llrrngl. Vårrnlands Reg:tes skyttefiirening till

Nordiskt Veteran MåsterskaP
i pistolskytte åt 2Ol7

20-23 juli2011
Krutgienar 25ml50m s§uts vid Karlstads pistol- och sportskytteklubbs skjutbana, Sormon ca

1,3 ;il syd våst utanfiir Karlstad, sverige. Luftpistol 10m skjuts vid sundsta-

bad och idrottshus ligger ca 4 km norr om centrum.

Torsdag 20 juli Fri- och Luftpistol
Fredag 21]uJi Grov- och Standardpistol

Lordag 22 juli SPortPistol

Sondag 23 juli Militår snabb cal 22lr o cal32

Åldersklasser: V45, V55, V65, V70,V75
Herrar skjuter luft-, fri-, grov-, sport- och standardpistol, militår snabb cal 22 o cal32

(oPPenklass)

Damer skjuter luft-, sport- och standardpistol samt militår snabb cal 221r, damer kan åven

starta i oppenklass, fri-, snabb, grovpistol och militår snabb cal 32.

Nationslagtåvling med ftiranmålda trepersoners lag i alla grenar och klasser'

servering: Enklare servering finns på skjutbanan alla tåvlingsdagar.

Avgifter: Individuellt 30 EUR (ca 300 SEK) per start, Lagstart 30 EUR per lag

Avgiften såtts in i samband med anmålan på postgiro 39 35 78-0,

I2 skl.tteforening. Bic-cod NDEASESS, IBAN-nummer 9500 0099 6042 0393 5780

Tåvlingsled: Lars Palmgren, tfn +46 70 6431594 (kvållstid, dock ej efter klockan 21.00) eller e-mail

palmgren. lars@tel ia.com

Utrustningskontroll enligt IS SF : s beståmme I ser.

Prisutdelning sker i omedelbar anslutning till varje tåvlingsdags avslutning.

Respektive land anmåler lagsammansåttning senast dagen fore resp tåvling.

smirttig anmålan fttreningsi,is och om mojligt landsvis på bifogad anmålningslista senast 2017-06-17 till:

e-post till nvm201 7@telia.com

Starttider och ytterliggare uppgifter skickas till de anmålda skyttarna senast två veckor fore tåvlingen.

Under ldrdagen planeras en grillafton (med vårmlåndsk anknytning) for att ge mojligheter till samvaro'

Ange intresi for deltagandJpå anmalan. Priset for denna grillafton år 300 SEK exkl. dryck' Avgiften for

grillafton betalas På Plats.

For uppgifter om hotell, campingplatser m.m. kontakta Karlstads turistbyrå +46(0)54-298400, eller se:

htto: / /www . karlstad. selturlstinfo/turistbyran ' shtml


