
 

 

Ekenserien 2013 
Höstomgången 

 
 
Ekens Pistolskytteförening inbjuder härmed till höstdelen av Ekenserien. Omgångarna 4-6 
med följande datum 24/8, 12/10 och final den 9/11. Notera att omg 4 och 5 ligger som en 
toppning inför KretsM A resp Katarinaträffen. Perfekt för dig som vill vässa formen. 
 
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, Vet Ä, Juniorer.  
 
Anmälan: sker på plats i sedvanlig ordning med Ny tid 0900, för skyttar från annan krets 
gäller anmälan före 1000. Skyttar från annan krets omfattas heller inte av arbetsplikten enl 
nedan.  
 
Vapenkontroll: kommer att ske. 
 
Startavgifter: 1 start 120, 2 starter 200 och 3 starter 280. Juniorer GRATIS. Avgiften betalas 
på plats. Obs vi ser gärna att ni betalar med kort. 
 
Genomförande: Tävlingen genomförs som ”gördetsjälv” tävling, dvs vi samlas kl 9 varje 
skjutdag, hjälps åt att duka stationerna, skjuter i 4 manna patruller och därefter dukar vi av 
banan samlas och fikar. Inga stationschefer på plats utan detta löses inom patrullen. 
Patrullstigen utgår från parkeringen vid hundenheten på Sundby, där sker även anmälan och 
vapenkontroll. 
 
Resultatlistor: Resultatlista publiceras på http://ekenspsf.se snarast efter respektive 
tävlingsdag. Där kan du även följa den spännande sammanställningen. 
 
Servering: Sedvanlig markententeri kommer att finnas på plats, med grill, mackor, dricka 
och fika. För den som känner behovet av socker har vi nog lite godis på plats med. 
 
Priser: 20:-/ start läggs i prispotten som fördelas enligt följande. Resultatet i bästa 4 
omgångar räknas och pris utgår till de tre bästa 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 omgång 6 
 
Tävlingsledare: Kenneth Garp 
Banläggare: Kenneth Garp och Clas Simmerud  
Jury: Anslås på resp tävlingsdag.  
 
Vägbeskrivning: Karta till Sundby finns på hemsidan http://ekenspsf.se 
 
Övrigt: Tävlingen genomförs enligt bestämmelserna i SHB utg 14.Annan skjutställning än 
stående kommer att förekomma, dock ej liggande. Observera att tävlingsserien är poängfält 
och att ingen särskild hänsyn till antalet mål kommer att tas vid banläggningen. Det gäller att 
pricka in formen vid de tillfällen då flest mål ingår i tävlingen. Vi trycker återigen på att du 
förväntas bidra med egen arbetsinsats under tävlingen, främst genom att sätta målen på 
plats och få tillbaka dem in i målboden efter tävlingsdagen. Är du klass 3 skytt så var beredd 
att på att hjälpa och vägleda mindre rutinerade skyttar, detta är i första hand en kul 
träningsväg in i fältskyttet. 
 
Varmt välkomna 


