Tid: 1. – 4.desember 2022
Sted: Kuleisen
Arrangør: Haugesund Pistolklubb

Det konkurreres i FIN, GROV, MILITÆR og REVOLVER
Skyttere kan velge å skyte en eller flere øvelser.
Startkontingent: kr. 300 per øvelse. Ungdom kr. 200
Hver øvelse premieres som følger:
1. plass Gullmedalje + kr. 1250
2. plass Sølvmedalje + kr. 1000
3. plass Bronsemedalje + kr. 750
I tillegg blir det ut fra antall starter i hver øvelse, trukket
pengepremier á kr. 300 til resterende skyttere, uavhengig av
resultat.
Egen premiering for U14 og U16 med medaljer og pengepremier.
MESTER kåres utfra skytterens 3 beste resultat sammenlagt og
mottar et hederstegn for Mestertittelen.
Lagskyting:
To muligheter: enten å stille klubblag eller melde seg på for
tilfeldig trekte lag, slik som vi gjorde det i 2021. Ungdom skyter i
åpen ungdomsklasse.
Pris per person/øvelse kr. 100/50 for ungdom.
Medaljer og diplom for 1., 2. og 3. plass.
Det arrangeres bankett lørdag 3. desember kl. 1900 i Kuleisens
lokaler, hvor det blir servert middag og dessert. Det er drikke til
maten, ellers medbrakt.
VELKOMMEN! 😊

PÅMELDINGSINFO
Påmelding gjøres på app.skyting.no
Startkontingent for øvelse, lag og bankett
forhåndsbetales til kontonummer 3626.33.43608
Påmelding av lag kan gjøres til stevne@haugesundpistolklubb.no, eller i sekretariatet senest før første
skytter på laget skal skyte.
Påmelding til banketten gjøres også per epost
For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med
Reidun Ann Støle på 905 42 192, eller send en epost til
stevne@haugesund-pistolklubb.no

JACKPOT !!!
HAUGESUND PISTOLKLUBB har satt opp en Jackpot til
den som treffer med alle 96 skudd i 80 figurer i øvelsen
REVOLVER eller MILITÆR.
Startinnskuddet fra HPK er kroner 10 000 og økes med
kr. 20 for hver start i de to øvelsene. 50 % av summen
som til enhver tid er i potten tilfaller skytteren som treffer
med 96 skudd i 80 figurer. Jackpoten er nå over kr.
15 000
Jackpoten gjelder på alle approberte T96 stevner som
blir avholdt i regi av Haugesund Pistolklubb.
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