Utgåva 1

Västra Svealands Bågskytteförbund
arrangerar tillsammans med
BS Kil och BK Fjädern

Värmlandsserien Inomhus 2022 – 2023
Vi inbjuder även i höst till den populära ”Värmlandsserien” i bågskytte inomhus.
Serien är en distriktstävling öppen endast för medlemmar i distriktets klubbar!

Som vanligt gör vi serien tillsammans.
Alla hjälps åt att plocka fram och bort, så har alla lika trevligt, samt får ut mer av helgen.
Omfattning: WA 18 m / SBF 12 och 18 m
(Uppvärmning 2x4 min därefter 2x30 pilar med rullande skjutordning. Totalt ca 3,5 h).
Sex tävlingstillfällen, varav de TRE bästa räknas som slutresultat.
Du får tävla i din ”gamla” klass i serien även om du går upp en åldersklass vid årsskiftet.
Priser:

Ett pris per klass baserat på antal skyttar som genomfört minst tre tävlingar i klassen.
Diplom till samtliga som genomfört minst tre tävlingar. Skickas ut till klubbarna i efterhand.

Anmälningsavgifter:

100 kr:
50 kr:

Elit samt 21-klass och äldre samt motion
16-klass och yngre

-

Ingen kontanthantering!
Betala till BK Fjäderns plusgiro 142257-5
eller
Swisha till 0705168352 (Rolf L). Ange namn på skytt/skyttar.

-

Förhandsanmälan senast torsdagen före varje tävlingstillfälle. Först till kvarn gäller upp till
max antal skyttar per lokal.
Maila anmälan till rolf.britt@bkf.st eller skicka sms till Rolf Larsson 0705168352
Det går även att chansa med anmälan på plats.

-

Stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom. Egenkontroll.
Osäkert om det finns tillgång till servering i Fageråshallen.
Begränsad servering i Stråhallen.

Omg.

Datum

Tider

Plats
Stråhallen i Karlskoga

Max antal
skyttar
ca 60

1

Söndag den 2/10 2022

kl. 10 - 14

2

Söndag den 16/10 2022

kl. 10 – 14

3

Söndag den 6/11 2022

kl. 10 - 14

4

Söndag den 20/11 2022

kl. 10 - 14

Sporthallen i Fagerås

80

5

Söndag den 15/1 2023

kl. 10 - 14

Sporthallen i Fagerås

80

6

Söndag den 12/2 2023

kl. 10 - 14

Sporthallen i Fagerås
Stråhallen i Karlskoga

Stråhallen i Karlskoga

80
ca 60

ca 60

Påminner om inneskor för tävlande och publik i Stråhallen och Fageråshallen.
Ingen förtäring av medhavd mat på banorna i Stråhallen. Frukt och vatten är tillåtet.
ALLA HÄLSAS VÄLKOMNA

