
Inbjudan till höstens första omgång i   
Jönköpingskretsens precisionsserie 

söndagen den 9 augusti 2020 i Vetlanda 
  
 
Plats 
Vetlanda PK:s bana strax söder om Vetlanda. Se kretsens eller Vetlandas hemsida. 
(skyltat från väg 31 mot Kalmar, 4 km söder om McDonalds) 
WGS84 DDM: N 57°22.458'  E 15°5.123'  // WGS84 dec: 57.374297, 15.085387 

 
Föranmälan (för att vi ska kunna fördela starter i skjutlagen) 
Rätt att delta: Skytt med pistolskyttekort som tillhör klubb i Jönköpingskretsen. 
Anmäl senast 6 augusti genom att maila vetlanda@fpistol.nu  
I anmälan skriver ni skytts namn, 1 eller 2 starter, och om man kan stå sida vid sida med någon 
klubbkamrat som man till exempel samåker med. Annars kör vi varannat skjutbås. 
Invänta sedan svarsmail som skickas ut fredag kväll 7 augusti. 
 
Starttid 
Samling på banan enligt tilldelat skjutlags starttid.  
Första skjutlaget: samling senast 09:10. Startar 09:30.  
Andra skjutlaget när första är klart. Brukar bli ca 11.00. Samling senast 10:30.  
 
Tävling 
En provserie, följt av sex femskottserier. Start i två vapengrupper är tillåtet. 
A+B placeras till höger i hallen. Ingen lagtävling.  
 
Vapengrupper 
A B C. Klassindelning enligt kretsens regler. 
 
Startavgift 
50:- per start swishas & visas för tävlingsledning på tävlingsdagen. Ingen kontanthantering. 
 
För att minska risk för spridning av Covid-19: 
FHMs riskbedömningsverktyg har använts och åtgärder vidtagits enligt följande 

• Inte mer än 50 personer på tävlingsplatsen. 

• Ingen vapenkontroll utförs. Beslut av VU/SPSF 21 mars gäller. 

• Ingen servering. Medtag dryck/fika om så önskas.  

• Varannat skjutbås lämnas tomt för att kunna hålla rekommenderat avstånd. Personer som 
samåker eller av annan orsak kan stå vid varandra bör ange detta i föranmälan. Detta ger 
några extra skyttar per skjutlag.   

• Vid markering kommer skyttarna påminnas om att hålla avstånd. 

• Handsprit finns på plats, men ta gärna med egen. Begränsad möjlighet till handtvätt. 

• Personer med Covid-19-symptom skall inte komma till tävlingsplatsen. 
 
Frågor: vetlanda@fpistol.nu eller 070-352 82 82 (B-Å) 
 

 

Välkomna! 

mailto:vetlanda@fpistol.nu
mailto:vetlanda@fpistol.nu

