
 

ELIT-HELGEN 
RC-PILEN och Hallsbergsträffen 

16-17 maj 2020 
Två tävlingar som ingår i Elitserien 

I samarbete med Bågar & Pilar 
 

2000kr i prispengar till totalsegraren i Recurve, Barebow och Compound 

(Den som tar med sig flest elitseriepoäng under helgen) 
I år kan du skjuta världsrekord i Barebow 

 
Tävlingsplats: Klubbens bana i Tomta, ca: 4 km 
Väster om Hallsberg. Skyltning kommer att ske från Hallsbergs centrum och från de 
västra infarterna. Det finns en vägbeskrivning på vår hemsida. www.jif.nu 

 
RC-Pilen: Lördagen den 16 maj kl.09.30. 
Hallsbergsträffen: Söndagen den 17 maj kl.09.30 
Tävlingsform båda dagarna: WA 70m rond, WA 50m rond, SBF 
60m/50m/40m/30m/20m 
Uppvärmning: kl. 9.30 2x4min på tävlingsavståndet 
Klasser och Ronder: 
Recurve Elit WA 72 pil/70m, + finaler för de 16 bästa.  
Compound Elit WA 72 pil/50m, + finaler för de 16 bästa. 
Barebow Elit WA 72 pil/50m, + finaler för de 16 bästa (nytt för i år) 
Övriga klasser enligt SBFs bestämmelser med finaler i klasser med fler än 4 
deltagare.10 klasserna:  SBF 36 pil/20m 
OBS . 6 pilsserier i grundskjutningen, (3 pilserier för 10 klassen) 
Anmälningsavgift: 21-60 klass 250kr/tävling 13 – 16 klass 170kr/tävling 10 klass 
100kr/tävling. Kan sättas in på BG: 5600-6281 (uppge namn och klubb) 
Anmälan: Senast MÅNDAGEN den 11 maj. till Anders Fredriksson, anders.f@jif.nu 
eller 070-5426166 
Boende: I vår skjuthall 75kr/person och natt inklusive frukost.(medtag luftmadrass 
och sovsäck).  
Hotell Stinsen. 0582-45750  
OBS! Begränsat deltagarantal. Ca 100skyttar 
Startlista och resultatlista kommer att finnas på vår hemsida 
Servering: Kaffe, dricka, hamburgare, korv, godis m.m.  
Lördag eftermiddag/kväll 
Lagtävling: Efter prisutdelningen så lottar vi ihop mixlag för alla som vill.  
Grillkväll: För alla som vill vara med och äta på kvällen så ordnar vi en grilltallrik för 
100kr. Om du och medföljande vill vara med på grillkvällen, så anmäler ni det i 
samband med anmälan. 
Archertag: Vi avslutar kvällen med Archer tag för alla som vill 

 
      Välkomna till Hallsberg Järnvägens Bågskytteförening 

mailto:anders.f@jif.nu

