
Inbjudan ÖSM Fält 2015

Gävleborgs pistolskyttekrets inbjuder till Östsvenska Mästerskap i fältskjutning med pistol och
revolver

Datum: Lördag och söndag 30-31/5 2015.

Tävlingsplats: Bollnäs Eriksnäsbo skyttecenter. Skyltning kommer att finnas från 
Riksväg 50 vid travbanan.

För vägvisning se: http://kartor.eniro.se/m/TxpNQ

Latitud: 61.357760 N
Longitud: 16.291329 Ö

Omfattning: 10 stationer fältskjutning enligt SPSF SHB. Eventuella särskjutningar 
om mästerskapsmedaljer genomförs i slutet av respektive tävlingsdag.

Banläggare: Per Lindberg och Robert Jonsson

Vapengrupper: A, B, C, R.

Klassindelning: Lördag: Öppen klass i B och C. I vapengrupp C även Dam, Junior, 
samt Vet Y och Vet Ä. Obs! Endast en start i vapengrupp C.

Söndag: Öppen klass i vapengrupp A och R

Lag: Föranmälda namngivna tremannalag i öppen klass.
I dam, junior och veteranklass föranmälda namngivna tvåmannalag.

Startavgift: 220:-/start betalas i samband med anmälan dock senast 14/5.
Lag: 200:-/lag. 
Efteranmälan i mån av plats: 250:-/start
Avgiften betalas till Gävleborgs Pistolskyttekrets på BG 312-5978. 
Märk betalningen med ÖSM-15 samt ert föreningsnamn.

Anmälan: Föranmälan senast 10/5 föreningsvis på bifogad anmälningsblankett. 
Anmälan skickas via mejl till osm2015@xkretsen.se
Pistolskyttekort krävs för deltagande.

mailto:osm2015@xkretsen.se
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Vapen- och ammunitions Obligatorisk vapenkontroll
kontroll: Vapenkontrollen är förutom på tävlingsdagarna även bemannad fredag

den 29/5 kl. 18:00-20:00. Observera att ammunitionskontroll i 
vapengrupp A kan komma att utföras.

Frågor: Före tävlingsdagen till Tor Kangas, 070-620 87 04
eller på mejl, tor@tagkompaniet.se.
På tävlingsdagen till telefon 0278-31038

Priser: ÖSM-medaljer till de tre främsta i varje klass individuellt och lag samt
penningpriser till bästa ¼ del.
Medaljutdelning kommer att ske i slutet av varje tävlingsdag.
Penningpriser kommer att utbetalas till respektive förening på det 
kontonummer som angetts i anmälningsblanketten.

Boende: Ett antal platser med el för uppställning av husvagn finns på 
skjutbanan. Kostnad 150:-/natt. Kontakta Tor för bokning.

Avtal med Scandic hotell i Bollnäs
Boende och middagsbuffé på Scandic Bollnäs
Priser enligt följande:
Enkelrum inkl middag: 750:-
Tvåbäddsrum inkl middag 1000:-
Trebäddsrum inkl middag 1350:-
Fyrbäddsrum inkl middag 1700:-
Alla priser inklusive moms
Ange ÖSM 2015 vid bokning.

I övrigt hänvisar vi till Bollnäs turistbyrå för boende 
http://www.halsingland.se/bollnas, tel: 0278 - 63 63 30.

Jury/juryfall: Anslås på tävlingsdagen, vid protest erläggs en avgift om 200:- direkt 
vid protesttillfället. Denna återfås om protesten bifalles av juryn.

Servering: Servering kommer att finnas från frukost lördag morgon till lunch 
söndag. Enklare maträtter samt varmkorv, smörgåsar, kaffe, te och 
läsk kommer att finnas.

Övrigt: Startlistor kommer att publiceras på X-kretsens hemsida samt mejlas 
ut. Resultat samt bilder från tävlingarna kommer att publiceras på 
http://www.xkretsen.se och pistolskytteforbundet.se. En anmälan till 
tävlingen innebär ett godkännande av namnpublicering på Internet.

Möjligheter till vapenförvaring finns.

Inskjutningsstation kommer att finnas båda tävlingsdagarna.

Varmt välkomna till X-kretsen och Bollnäs!
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