
 

Ekenserien 2013 

Ekens pistolskytteförening inbjuder härmed till Kretsseriefält i en serie om 6 deltävlingar, 
dagarna 2/3, 23/3 och 11/5 vid Sundbyanläggningen på Kungsängens skjutfält. 
Höstomgångens tre datum publiceras så fort Livgardet öppnar sin bokning för andra 
halvåret. 

Omfattning och klassindelning: 8 stationer. A, B och R Vapen i klasserna 1, 2 och 3. C vapen 
i klasserna 1, 2, 3 Dam 1, 2, 3, Vet Y och Ä samt Juniorer.  

Anmälan: Anmälan sker på plats, tävlingsdagen senast kl 8. 

Vapenkontroll: Kommer att genomföras 

Startavgifter: 1 start 120:-, 2 starter 200 och 3 starter 250. Juniorer Gratis. Avgiften erläggs på plats 

Genomförande: Tävlingen genomförs på första halvan av Sundbybanan, och blir därigenom 
förhållandevis kort att promenera. Det är en tävling av ” gördetsjälv” karaktär och Du förväntas 
hjälpa till med att duka och duka av stationerna. I samband med anmälan får du din uppgift. 
Tävlingen skjuts i 4 manna patruller och i varje patrull skall ingå en klass 3 skytt då inga 
stationschefer finns på plats. 

Resultatlistor: Resultatlista publiceras på www.ekenspsf.se snarast efter genomförd tävlingsdag 

Servering: Ingen servering eller värmestuga finns tillgänglig, ta med egen termos och macka. 

Priser: 20:-/ start läggs i prispotten som fördelas enl följande. Resultatet i bästa 4 omgångar räknas 
och pris utgår till de bästa 3 skyttarna fördelat enl 1 50%, 2 30% och 3 20%. Inget pris under 100:- 
delas ut, det vandrar uppåt i prislistan. Prisutdelning omedelbart efter genomförd omg 6. 

Tävlingsledare: Kenneth Garp 
Banläggare: Kenneth Garp och Clas Simmerud 
Jury: Utses och anslås resp tävlingsdag 

Vägbeskrivning: Karta och koordinater till Sundby finns på www.ekenspsf.se 

Övrigt: Tävlingen genomförs enl bestämmelserna i SHB utg 14. Observera att serien skjuts som 
poängfält och att ingen särskild hänsyn till antalet mål kommer att tas vid banläggningen. Det gäller 
att pricka in formen då flest mål ingår i tävlingen. Vi trycker återigen på att Du förväntas bidra med 
en arbetsinsats för att göra serien möjlig! Målen måste komma ut och tillbaka genom vår 
gemensamma försorg. Ta även med klocka med sekundvisare, då det inte finns stationschefer på 
plats. Är du klass 3 skytt så var beredd på att hjälpa och vägleda mindre rutinerade skyttar, detta är i 
första hand en kul träningsväg in i fältskyttet. 

Varmt Välkomna 


