
 Hestra IF 
inbjuder till 

Hestraträffen 
Deltävling i SydCup-Ski 2018 

Distans  

Söndagen den 11 mars 2018 vid Hestrastugan. 
Alla som tycker skidskytte verkar kul och spännande är varmt välkomna till Hestrastugan strax utanför Borås. Vi bjuder upp till en underbar 

skidskyttefest där alla är välkomna att deltaga, detta inramat i en underbar miljö i Borås. 

Arrangemanget består av två tävlingar: 

 De s.k. tävlingsklasserna för deltagare vars förening är medlem i Svenska Skidskytteförbundet.  

 Prova på skidskytte riktar sig mot skidskyttemotionärer samt alla som vill prova på skidskytte. Dessa behöver inte vara knutna till 

någon förening. Tävlingen är en förenklad variant av reglementet. 

  

Tävlingsplats Hestrastugan, strax utanför Borås  Här hittar du arenan 

Program 10.00 Spåren öppnar för uppvärmning 
11:30 Lagledarmöte 
12:00 – 12:45 Inskjutning 
13:00 Första start (Tävlingsklasserna) 
Direkt efter att alla i tävlingsklasserna kommit i mål kommer det ges tillfälle för alla som ska var med i Prova 
på skidskytte aktiviteten att kunna provskjuta gevären på skjutvallen. 
"Prova på" skidskyttet startar direkt efter att alla getts tillfälle att prova på att skjuta med gevären. 

Disciplin Distans. Med modifierade banlängder för de olika klasserna 

Tävlingsklasserna  H/D 10 – 11 
H/D 12 – 13 
H/D 14 – 15 
H/D 16 –21  Resultat och priser kommer ges för klasserna 16-17, 18–19 och 20-21.   
H/D Senior 
H/D Veteran 

”Prova på” skidskytte 
Öppen 

Två slingor kommer det finnas som man själv väljer vad man vill åka. En kortare och en lite längre. Två 
skjutserier där man åker straffrunda för varje bom. Vapen och magasin kommer finnas tillgängliga på 
skjutvallen när man ska skjuta.  

Servering Lättare förtäring kommer finnas 

Dusch och Ombyte Omklädningsrum, dusch och bastu i anslutning till arenan 

Anmälan  Via IndTA-Online på er föreningshemsida (tävlingsklasser) 
Via e-mail till skidskyttesyd@outlook.com (Prova på skidskytte) 
Sista anmälan 2018-03-08.  
Efteranmälan kan endast göras i ”Prova på” skidskytte Öppen 

Startavgift Tävlingsklass 100 kr (Kommer debiteras deltagarens förening eller om så önskas betalas på plats vid 
nummerlappsutdelningen). 
Prova på skidskytte 50 kr ingen dubbel avgift vid efteranmälan. 

Frågor Skidskyttesyd@outlook.com 

Övrigt Åkstil är fristil 
Tävlingsvapen endast luftgevär. 
Vapen i tävlingsklasserna: Deltagaren ska ha tillgång till ett eget vapen under tävlingen. 
Vapen i öppna klasser: Det kommer finnas lånevapen liggande på skjutplatserna till för alla deltagare. 
Prisutdelning sker direkt efter att sista åkaren kommit i mål och när resultatet är klart. 
Mer information kommer finnas på Nässjö SKI  Skidskytte Region Syd 
All tävling sker på egen risk 

 

Vi önskar alla tävlande, ledare, funktionärer och publik 

varmt välkomna till Hestrastugan 

https://goo.gl/maps/SEkmdKomBx52
mailto:skidskyttesyd@outlook.com
http://www.skidskytte.se/rsssf

