
Inbjudan 3an Cup 2023 
 

Vallebygdens PSF bjuder in till fältskjutning Lördag 28/1, Lördag 

4/2 och Lördag 11/2 2023. 

Tävlingen skjuts som en Cup, och därför är det de 2 bästa placeringarna 

av 3 deltävlingar som räknas vid prisutdelningen. Pokaler till de 3 första i 
varje vapengrupp, samt utlottning av trisslotter på startkorten efter den 

3:e deltävlingen. För att kunna vinna trisslotter, måste skytt som dras 
vara på plats vid dragningstillfället! 10 lotter till det först dragna kortet, 5 

lotter till andra och 5 till tredje dragna korten. 

Hur vinner man cuppen? Jo - den som vinner en vapengrupp i en 

deltävling får 30 poäng, tvåan får 29, trean 28...osv. Sedan räknar vi 
samma de två bästa deltävlingarna och högst "cup-poäng" vinner sin 

vapengrupp. 

• Anmälan sker på plats. 

Anmälan öppnar 08:00 och stänger 11:00 
Vid fler än en start, ska du vara anmäld senast klockan 10. 

• Vapenkontroll utförs innan start! 
• Första start 09.00, sista patrull går absolut senast 13.30! 

• Nyhet: I år välkomnar vi deltagare som skjuter grupp 
"Optics" dvs Pistol eller Revolver med optiska riktmedel. Skyttar 

som deltar i denna vapengruppen skjuter på A-tider. 
Skyttar som deltar i grupp "Optics" är ej med i beräkning av 

standardmedaljer utan är en helt egen, fristående grupp. 
• Vapengrupper: A, C, R samt "Optics". Samtliga deltävlingar är 

standardmedaljgrundande dock ej för grupp "Optics". 
• Skott/Stationer: 48 skott, 8 stationer. 

• 5-mannapatruller, endast blandade patruller, dvs ej 5 skyttar från 
samma förening. 

• Kostnad: 100kr/start. Swish finns och förordas - använder du 

kontanter - tag gärna med jämna pengar! 
• Kaffe: Är gott, hett och starkt och serveras på plats, tillsammans 

med våfflor, korv m bröd, fika/kaka och läskeblask. 
• Tävlingen är traditionell fältskjutning och utförs enligt 

"Skaraborgsmodellen", så glöm inte att ta med dig tidtagarur! 

• Mål som inte finns i skyttehandboken kan förekomma. 

Vallebygdens PSF hälsar alla välkomna! 

 


