Korthåll 2020
Vi har som vanligt tänkt skjuta korthåll på Lundens skjutbana utanför Sjuntorp.
Vad är då korthåll för något? Jo, korthåll är ett grövre gevär (salongsgevär) och man skjuter
på 50 meters avstånd till tavlan. Och sedan 16 år tillbaka skjuter vi på elektroniska tavlor så
man direkt ser på en monitor vilket resultat man får, samma som vi för övrigt har på 8 banor i
luftgevär.
I de yngsta klasserna, K11-K15, ligger man ner med stöd.
I klass K17 och K1 ligger man ner utan stöd, och i de högre klasserna, K2-KElit, har man
ställningsskytte (ligg, stå och knä). Man bör vara 9-10 år gammal för att klara av och skjuta.
Plats: Samling vid Lindåsgården klockan 17.30 för samåkning till skjutbanan.
Kostnad: 25 kr/gång eller 120kr/serie
Program kh bana (de tre bästa av sex omgångar räknas i varje internserietävling)
4 maj Träning
11 maj Träning
18 maj Omg 1 i Startskottet
25 maj Omg 2 i Startskottet
1 juni Omg 3 i Startskottet
8 juni Omg 4 i Startskottet
15 juni Omg 5 i Startskottet
22 juni Omg 6 i Startskottet
29 juni Klubbmästerskap liggande
Klubbmästerskap ställning
Semesteruppehåll

3 aug
10 aug
17 aug
24 aug
31 aug
7sept

Omg 1 i Slutstycket
Omg 2 i Slutstycket
Omg 3 i Slutstycket
Omg 4 i Slutstycket
Omg 5 i Slutstycket
Omg 6 i Slutstycket

Tävlingarna med kursiv text är inbjudningstävlingar med separat anmälan. Dessa brukar kosta
ca 80-100 kr per/tävling i anmälningsavgift. På grund av Corona covid 19 är årets säsong
väldigt osäker vad gäller inbjudningstävlingar och mästerskap därför har vi valt att inte lägga
in dessa i planneringen.
Kan också komma att bli ändringar i vårat program om förutsättningarna ändras.
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