
ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN 

FÄLTSKYTTE
MED PISTOL OCH REVOLVER

25–26 MAJ 2019

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

Välkomna till Gotland när våren är här och ön är som vackrast.
Nu grönskar ängena med sina orkideer och längs den över 80 
mil långa kusten finns både raukar och sandstränder. 
Världsarvet Visby, en välbevarad medeltida hansestad med 
ringmur är en sevärdhet som du måste besöka.

TÄVLINGSCENTRUM (TC)  är beläget i Fröjel Gamla skola.
Tävlingarna genomförs i närliggande terräng.

MÄSTERSKAP INDIVIDUELLT 
Vpg. A öppen klass
Vpg. B öppen klass
Vpg. R öppen klass
Vpg. C öppen klass, Dam, Jun, VetY, Vet Ä

MÄSTERSKAP LAG
Föranmält 3-mannalag A, B, C, R
Föranmält 2-mannalag DamC, VetC, JunC

PROGRAM
Poängfältskjutning 10 stationer
Lördag 25 maj, C och R
Söndag 26 maj, B och A
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På uppdrag av ÖSM-kommittén arrangerar
Gotlands Pistolskyttekrets ÖSM i fältskytte med 
pistol och revolver den 25-26 maj 2019



ÖSTSVENSKA MÄSTERSKAPEN 25–26 MAJ

BOKNING AV RESA OCH LOGI
Färja går från Oskarshamn och Nynäshamn. 
Båt och boende bokas hos Destination Gotland. 
Kontakta idrottsbokningen och ange ”fältskytte” för att 
få idrottsrabatt på resan på telefon: 0771-22 33 50 eller via
E-post:idrottsresor@destinationgotland.se.

Specialpriser både för deltagare och medföljande.
Webbplats: www.destinationgotland.se

Direktflyg från Bromma och Landvetter bokas hos 
www.flygbra.se
Flyg från Arlanda bokas hos www.sas.se

TA MED FAMILJ OCH VÄNNER Alla som deltar i arrangemang 
inom Idrottens Ö reser till våra förmånliga idrottspris. 
Tar du med familjen eller vännerna erbjuder vi även de 
samma fina förmån. 

För bokning av resa och logi kontaktar du oss på telefon: 
0771-22 33 50 eller e-post: idrottsresor@destinationgotland.se

Mer information om våra fartyg, turlista mm finner du på 
vår hemsida www.destinationgotland.se   

Välkomna till en härlig tävlingshelg på Gotland
hälsar Gotlands Pistolskyttekrets

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 
Enligt SPSF:s skjuthandbok

VAPENKONTROLL
Kontrollen är öppen vid TC fredag 24 maj kl. 17-19 
samt tävlingsdagarna en timme före första start. 

AVGIFTER 
200 kr/start individuellt
100 kr/start junior individuellt
200 kr/start lag

ANMÄLAN
Anmälan görs skriftligt föreningsvis senast 27 april, 
på bifogad blankett.
E-post: 0498242119@telia.com
Avgifter betalas samtidigt med anmälan
Plusgiro 189471-6 till Gotlands Pistolskyttekrets

Anmälningsavgifter betalas i samband med anmälan och 
återbetalas ej. Efteranmälan i mån av plats 250kr/start.
Föreningar ansvarar för att anmälda skyttar innehar SPSF:s 
pistolskyttekort.

STARTLISTOR, RESULTAT OCH PRISER
Prisutdelning sker efter avslutad tävling respektive dag 
vid TC. Tid anslås på tävlingsdagen, ÖSM-medaljer samt 
penningpriser.

ÖVRIGT
Utmärkt servering vid TC under tävlingsdagarna.

Anmälan till tävlingen innebär godkännande av att ditt 
namn anslås på Internet.

TÄVLINGS ANSVARIG
Jan Edmundsson
E-post: jan.edmundson@gmail.com



ANMÄLNINGSBLANKETT ÖSM 2019 
25–26 MAJ GOTLAND

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

Namn Vapen-
grupp

Vapen P-kort nr Öppen Dam Jun Veteran
yngre

Veteran 
äldre

2-manna 
lag

3-manna
lag

Exempel B SAKO 123456 X X

Förening: 

Kontaktperson:      E-post

Avgifter
200 kr/start
200 kr/start lag
100 kr/start junior

En vapengrupp per rad

E-posta denna blankett till: 0498242119@telia.com
Startavgifter betalas till plusgiro 189471-6 
OBS ! Anmälan ej godkänd före betalning.
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