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Fälttävling 
Vi inbjuder till kretsfälttävling på ett lite annorlunda sätt  

Enligt riktlinjer från förbundet får endast medlemmar från skaraborgskretsen delta i denna tävling 

  

Den 16 och 17 Maj 

 

Vi sätter upp banan på lördag morgon och tar ned den på söndag eftermiddag. Start med 20 

min. mellanrum. Banan är bemannad hela tiden med folk från Mariestad.  

Själva tävlingen är enligt skaraborgsmodellen så ta med med tidtagningsur.  

 

Ni anmäler er på nätet med önskad starttid. 

På plats så får ni startlapparna och går banan som vanligt, inget upprop ingen prisutdelning. 

 

Tävlingen skjuts som Nationell fält tävling. 

På Mariestads skjutbana Västeräng mellan Töreboda och Mariestad  

 

Vi gör på ett lite annorlunda sätt för att hålla riktlinjerna för Covid-19 och ändå kunna ha en 

tävling. Var vänlig att respektera starttiderna och att hålla avstånd. Det kan komma folk som 

tillhör riskgrupper. 

 

Anmälan 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1m66NS33jIE2DdaNYOTgZ2_6jh-

elZUgmbmg8eRq5Xh4/edit?usp=sharing 

 

Endast anmälan på nätet  

Betala via swish vid start, inga kontanter 

Kostnad 70 kr per start 

Max 4 starter, räkna med min 1,5 h för ett varv 

Sista anmälan kan göras dagen innan start 

Ingen prisutdelning men utdelande av standardpoäng 

Båda dagarna räknas som samma tävling. 

 

Att tänka på vid denna tävling under dessa Covid-19 tider 

• Start sker på den utsatta tiden efter att man hämtat sin start pärm 

• Håll avstånd  

• Samlas inte i stora klungor 
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Frågor 0703900652 

Under denna fältskyttehelg  kommer det finnas möjlighet för den som vill att köpa skytterelaterade produkter från LCE Skyttemateriel,  

jag kommer inte att vara på plats men de av er förbeställda varorna kommer att finnas för utlämning på skjutbanan,  

Mariestads Pk stödjer mig med detta. 

Hur göra? 

Skicka ett mail till lceskytte@gmail.com  som innehåller ER beställning, ju tidigare mailet kommer ju större chans till leverans av varor. Varor 

packas av mig och finns sedan på skjutbanan för utlämning.  

 Frågor till 070-5672964  Lars Carlsson 


