
Arrangör Skövde SKG 
med stöd av Skaraborgs skytteförbund 

 

 
Ni är välkomna på ett antal träningstävlingar på Lövsjötorp i korthåll! 

Det är inga tävlingar med prispengar o medaljer men däremot så kommer den låga avgiften på 20 kr 

ackumuleras från gång till gång och när vi kommit upp i den summan som krävs för ett korthållsgevär 

så blir det en dragning och träningsfliten blir din lott. Har du varit med 10 gånger så har du tio 

lottandelar. Antagligen så kommer vi inte upp i en så stor summa under 2015 men då rullar 

träningarna på under 2016. 

GESAB är med och sponsrar tävlingen genom att ge rabatt på geväret, har man tur och vinner så kan 

ni köpa ett dyrare gevär men då får ni lägga 

mellanskillnaden och köpet gäller endast hos GESAB. 

En fördel med denna träningsform är att föreningar 

runt omkring som inte har korthålls banor kan 

komma och testa. JSM skyttar kan träffas för att 

förbereda sig inför JSM i Skövde 2015 

    Klasser 

K9, K11, K13, K15, K17, K20, K1, K2, K3, K4, KE, K55, K55L, K65, K65L, K70, K75, K80 och däröver. 

Vi skjuter efter regelboken, provskott, därefter en träningsomgång omfattande 20 skott. 

Flera träningsomgångar kan skjutas samma kväll. 

En prislista upprättas och förhoppningsvis kan vi lägga ut skjutprotokollet på hemsidan. 

Prislistan är mer för att se utveckling av skytten samt hålla reda på andelarna 

Kontakt Gesab! 

Gunnar Elfving Skyttetjänst AB   Tel: 0176- 20 82 80 

Norra Järsö Gård 5    Fax: 0176- 20 82 81 

761 74 NORRTÄLJE   E-mail gesab@skyttetjanst.se 

Kostnad: 20 kr/start 

Start torsdag 4 juni sen fortsätter vi 11 juni, 18 juni, 25 juni och sista skjutningen under 

försommaren blir 2 juli. Start igen 6 aug, 13 aug, 20 aug för att avsluta denna träningsserie 

den 27 aug. Totalt 9 tillfällen att träna och utvecklas. 

Alltid start kl 18.00    
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