
 

      Örnsköldsviks Pistolklubb har nöjet att inbjuda samtliga föreningar  
anslutna till svenska Pistolskytteförbundet att deltaga i fältskjutningen Bilfälten 
Vi hoppas kunna bjuda in er till en riktigt trevlig början på fältskyttesäsongen ! 

  

Tid   Söndagen 16/3-2008 
 

Plats   Västergidsjö Gideå  (obs ny plats i år p.g.a. snöbrist på den gamla) 
 

Klassindelning  Öppen klass i vapengrupperna A ,B ,C ,R . 
  Klass Dam Vet samt junior i vapengrupp C. 
 

Antal starter 1 start i Vapengrupp C + 1 start i vapengrupp A, B eller R . 
 

Omfattning   8 stationer 6 skott/station. Individuellt samt lagtävling. 
  I övrigt enligt stadgar för vandringspriset. 
  Andra mål än skjuthandbokens kan förekomma. 
 

Anmälan  Anmälan föreningsvis Ö-viks PK tillhanda senast den 7/3-2008 
  På mail till bilfalt @hotmail.com  
   

Startavgifter 100:- per start  Lagavg 40 :- Betalas på plats 
  
  Startlista utskickas senare, anmälan är bindande 
  Efteranmälan kan ske senast 14/3 mot förhöjd avgift 110:-per start 
 

Vandringspris BILFÄLT årgång 2000 . Timrå SKG  2000 
  Kramfors PSK 2001 , Umeå PK 2002 , Ö-viks PK 2003 
  Skorpeds PF 2004, Skorpeds PF 2005, Ö-viks PK 2006 
   

 
Individuella Priser Priser till alla.  Obs tennbägaren är tillbaka. 
 

Servering  Kaffe Dricka Smörgås korv med bröd finns att köpa 
 

Förfrågningar  tel 0705582771   
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



Västergissjö - bilfält 2008 
Kör mot Örnsköldsviks flygplats (Gideå), därefter kör mot Gideå. 

 
 
Bild över startplats för bilfälten 2008.  

 
 
  
 
 
 

 
 
 



         Reviderad   2003-02-08 
 
 

Stadgar BILFÄLTSKJUTNINGEN 
 
Vandringspriset är uppsatt av Örnsköldsviks Pistolklubb för BILFÄLTSKJUTNINGEN 
 
1.  Omfattning    
Bilfältskjutningen är en fältskjutning som skjuts på 8 skjutstationer och genomförs enl. 
bestämmelser i skjuthandboken. 
 
2.  Vapengrupper, Klasser 
Vapengrupperna är A ,B ,C, R, Dam C samt klasserna Vet C och Jun  C. ingen övrig klassindelning 
förekommer. 
 
3.  Tävlingens utförande  
Transport mellan skjutstationerna sker med skyttarnas egna fordon. 
 
4.  Lagtävlingen 
Lagtävlingen är en tävling om det uppsatta vandringspriset , BILFÄLTEN. 
Lagen skall bestå av förutanmälda 3-mannalag.varav en skytt skall vara klass 1-skytt. 
Lagskyttarna i vinnande lag erhåller en lagplakett. 
Föreningen äger rätt att anmäla obegränsat antal lag. 
 
5.  Vandringspris  
Vinnande lag av vandringspriset bekostar gravering av priset samt är skyldig att återbringa priset till 
nästkommande års Bilfält tre inteckningar krävs för ständig egendom. 
 
6.  Inviduella priser 
Samtliga startande skyttar får ett minnespris. 
 
 
7.  Övrigt 
Föranmälan som sker till tävlingen är bindande. 
 


