
 

I och med att en skytt anmäler sitt deltagande i tävlingen, godkänner skytten att hans/hennes namn och resultat publiceras på Internet i form 
av resultatlistor, sammanställningar och liknande. Om skytten motsätter sig detta, ska tävlingsledaren meddelas före start. 

ALVINS MINNE 2017 
Upphärads Skyttegille hälsar er välkomna 

till den 27:e upplagan av luftgevärstävlingen Alvins Minne 

Tävlingsledare Benny Johansson, telefon 0709-42 09 31. 

Tävlingsdagar Tisdagen den 14 november till fredagen den 17 november kvällstid, samt söndagen den 19 
november, då det första skjutlaget startar kl. 09.00. 

Lördagen den 18 november arrangeras en sporttävling. Dubbelstart är möjlig. Läs mer på tbssk.se. 

Tävlingsplats Skyttegillets luftvapenhall i Lindåsgården, Upphärad. 

Anmälan En anmälan per förening, enligt bifogad lista, ska vara oss tillhanda senast den 1 november. 
E-post: alvins@uppharadssg.se Obs! Ange alla fält från anmälningslistan! 

Avgifter Anmälningsavgiften är 100 kr/deltagare och 100 kr/lag. Avgifterna summeras per förening och 
sätts in på pg 71 41 21-1 Upphärads Skyttegille senast den 1 november. 

Program 20 skott sittande med stöd, 35 minuter inkl. provskott: L9. 
40 skott sittande med stöd, 60 minuter inkl. provskott: L11, 13, SenSim, VetSim och VetSim70**. 
40 skott sittande utan stöd, 60 minuter inkl. provskott: L15Si. 
40 skott stående, 60 minuter inkl. provskott: L15S*, 17*, 1, 2, 3, 4, Elit och Vet (L46, 56, 66).  

* Ange även prestationsklass. Åldersklassen tas bort om den får färre än tre anmälda skyttar. 

** LVetSim70 är för veteraner som under året fyller minst 70 år. 

Dubbelstart är möjlig för bland annat LSenSim + L1–LElit och LVetSim/LVetSim70 + LVet.  

Eventuella särskjutningar om Alvins Minnespokaler sker efter sista skjutlaget på söndagen. 

Markering MegaLink. 

Lagtävling Obegränsat antal föreningslag med två–tre skyttar. Lagets två högsta resultat summeras. 
» Sittande A: skyttar ur L9. 
» Sittande B: skyttar ur L11, 13, 15Si, SenSim, VetSim eller VetSim70. 
» Stående: skyttar ur L15S, 17, 1, 2, 3, 4, Elit eller Vet. 

Decimaltävling Ingår i startavgiften. Pris delas ut till de tre bästa stående och sittande skyttarna (40 skott). 

Resultat Publiceras löpande på vår hemsida http://uppharadssg.se 

Priser  » Alvins Minnesplakett tilldelas samtliga deltagare. 
» Alvins Minnespokal tilldelas: 

» Bäste skytt i klass LElit. 
» Bäste skytt i klass L1, 2, 3, 4 eller Vet. 
» Bäste skytt i klass L15s eller 17. 
» Bäste skytt i klass L11, 13 eller 15Si. Skytt i klass L9 kan anmäla sig i klass L11. 
» Bäste skytt i klass LSenSim, VetSim eller VetSim70. 

» Hederspriser delas ut klass- och lagvis till den bästa tredjedelen. 

Prisutdelning På söndagen efter sista skjutlaget. Exakt tid kommer att anslås under söndagen. 
Priser som inte har hämtats den 31 december tillfaller arrangören. 

Servering Servering finns under söndagen. 

Varmt välkomna! 
Upphärads Skyttegille



 

I och med att en skytt anmäler sitt deltagande i tävlingen, godkänner skytten att hans/hennes namn och resultat publiceras på Internet i form 
av resultatlistor, sammanställningar och liknande. Om skytten motsätter sig detta, ska tävlingsledaren meddelas före start. 

Anmälningslista till Alvins Minne 2017 

 .................................................................................................................................... Skytteförening/-gille 

Kontaktperson ................................................................................................... Telefon........................................................................ 

Adress  ............................................................................................................................................................................................................. 

E-post ............................................................................................................................................................................................................... 
 

 Skytt Klass 
Önskad 
skjutdag 

Förenings-
lag* 

Tävlingslicens 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 
* A1, A2, B1, B2, Stå1, Stå2, osv. 

Summering: ______ st deltagare x 100 kr + ______ st lag x 100 kr = ________ kr. 
 

Anmälan ska vara oss tillhanda senast den 1 november! 
 

alvins@uppharadssg.se 


