
         Inbjudan till 
     Mustaschträffen

Till minne av Fredik Von Essen 
       12 November

Välgörenhetstävling till förmån för Mustachkampen 
och Prostatacancerförbundet.

Välkommen till en rolig och annorlunda tävling med humor och allvar.
En tävling med (mustasch) knorr!

Omfattning. Poängfältskjutning med pistol/revolver om 8 stationer/48 skott. 
Patrullerna sköter stationerna själva, glöm ej klocka!
Andra skjutställningar än stående kan förekomma. 
Mål och förutsättningar annat än enl SPSF regler kan (kommer att) förekomma.
Max 3 starter per skytt. 

Krav. Samtliga deltagare skall bära mustasch, egen eller påklistrad!

Plats. I anslutning till Kaflås PK klubbstuga. Vägvisning från väg 26

Vapengrupper.          C1-C3, A1-A3, B1-B3, R1-R3,Vet Y, Vet Ä, Jun och D1-3
Snubby/Pocket: Max 3” pipa, (5 skott/station) kal .32-.45
Oldies: Vapen tillverkade före 1945 i orginalskick. kal .32-.45
Open: Vapen med optiska riktmedel/kompensator et.c. kal .32-.45

Startavgift. 120:- per start, går oavkortat till Mustaschkampens insamling.
Betalas på plats: Kontant eller Swish.

Anmälan. Föranmälan via mail, senast 7/11 till henrik@paraglider.nu

Start. Första start 8.30, Max 3 starter per skytt. Startlista publiceras på kaflaspk.se 
och Skaraborgs Pistolskyttekrets: rkrets.com

Vapen. Av SPSF godkända vapen i klasserna C, B, A och R
I övriga vapengrupper skall vapnet motsvara respektive förbunds reglemente.
Magnumladdad ammunition eller svartkrut får ej användas.
Vapenkontroll ska vara gjord före start, öppnar 07.00 
Pistolskyttekortet eller motsvarande skall kunna uppvisas på anmodan.

Säkerhet. Propp och bricka samt hölster/väska skall användas.
Vapenhantering är förbjuden på gemensamma platser (cafeteria etc.)

Resultatlista Publiceras på: kaflaspk.se samt skaraborgspistolskyttekrets, rkrets.com
Tävlingsledning. Per Arnlund 0707-924231
Jury. Utses under tävlingsdagen.

Priser. Vi erbjuder ett mycket fint prisbord från sponsorer, 1:a placering i varje klass vinner pris,
övriga priser lottas ut till deltagarna på plats. Prisutdelning sker efter sista patrull är i mål.
Pris får ej hämtas av ombud. Tävlingen är EJ standardmedalj kvalificerande.

Servering. Välsorterad servering finnes i klubbstugan med Vildsvinskorv, smörgåsar, kaffe, 
fikabröd och annat gott. 

 
Mustascher. partykungen.se  partyhallen.se  partajshop.se  buttericks.se med flera.

Välkomna!
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