
 

Föreningen för Olympisk Kortdistansskjutning Borås 
 Box 11, 503 05  Borås 

I N B J U D A N 

 

FOK Borås har härmed nöjet att inbjuda till 5 kretsfältskjutningar. 

Tävlingarna genomförs som poängfältskjutningar. 

 
 

Tävlingsdagar: Lördagarna 7 april, 21 april, 9 juni, 4 augusti och 15 september 2018. 

 

Tävlingsplats: FOK:s skjutbana i Borås. 

 

Vägvisning: Avfart nr 84 på RV 40 vid Tullamotet. Från Göteborg, sväng åt söder och rakt över rondellen, 

från Jönköping håll till höger och kör under bron på motorvägen, kör till höger i rondellen vid 

Cirkle-K och till vänster i nästa rondell, därefter till höger in på Pickesjövägen efter Hedin Bil, 

sväng vänster vid skylt mot V:a Västeråsen och följ vägen rakt fram cirka 300 m och du är 

framme. Sök på ”FOK Skjutbana” i Google maps. GPS: N 57º 42,747' E 12º 54,674'. 

 

Tävlingsorg: Banläggare: Joe Furborg, Klara Albertsson, Krister Persson och Per Hansson. 

 

Omfattning: 8 stationer om 6 skott = 48 skott. Ta med reserv för eventuell omskjutning. Start i alla vapen-

grupper medges. Vapengrupp C startar först. 

   

Anmälan: Anmälan på plats mellan 09.30 och 11.00. Första patrull utgår kl 10.00. 

 

Startavgift: Kr 150:- per person. Valfritt antal starter ingår. Avgiften betalas kontant eller med Swish på plats 

tävlingsdagen. 

 

Vapen:  Endast av Svenska Pistolskytteförbundet godkända vapen i vapengrupperna A, B, C och R enligt 

upplaga 17 av Skjuthandboken får användas. Vapenkontroll skall genomföras i god tid före start. 

 

Klasser:  Alla klasser och vapengrupper enligt Skjuthandboken. 

 

Priser:  Inga priser utgår. Endast tävling om standardmedaljer. 

 

Servering: Soppa, smörgås med ost/skinka och en dricka samt kaffe eller the med en bulle/kaka ingår i 

startavgiften. 

 

Internet:  Resultatlista kommer att publiceras på FOK Borås hemsida.  

 

Övrigt:  Det finns inga skjutledare på stationerna utan patrullerna svarar själva för tidtagning och skjut-

ledning. Tävlingen skjuts helt och hållet inom skjutbaneområdet, vilket innebär att gångsträckan 

mellan stationerna är kort. Skjutningen passar bra för den som har lite svårt att gå. Skyttar från 

närliggande kretsar är välkomna att delta. 

 

 

Klubbmästerskap för FOK Borås: C 7/4, B 21/4, A 9/6, R 4/8. 

 

Boråsmästerskap för medlemmar i FOK, BPS och SÄPIF: C 21/4, B 9/6, A 4/8, R 15/9. 

 

I serietävlingen vapengrupp C för medlemmar i FOK ingår de tre första tävlingarna. 
 

 


