Östgötakorren 2021
Var med och skjut i ÖBSF:s egen inomhuskorrespondens inne vecka 8-12

2021 arrangerar bågskyttedistriktet i Östergötland ännu en gång en egen
korrespondensserie inne.
Avgift för deltagande är 25:- per skytt och gäller för alla fem veckorna. Dvs 25:- per
skytt oavsett om man skjuter alla fem veckorna eller bara en vecka. Avgiften betalas
in klubbvis efter det att korren är klar. Anvisningar om hur betalningen sker kommer
senare.
Anmälan behöver ej göras före skjutningen. Vi försöker göra detta så obyråkratiskt
som möjligt. Gör upp i klubben om när i veckan era skyttar kan skjuta och om ni
behöver ha en anmälan i er klubb för att arrangera det praktiska under veckorna.
Rapportering sker till distriktets tävlingsansvarige Anders Kempe på e-post
anders_kempe@hotmail.com. Rapport skall mailas in före midnatt söndag varje
vecka för att kunna sammanställas och publiceras vecka för vecka. För sent
inkommen veckorapport leder till att resultaten ej kan räknas. Om någon klubb ej
kan maila in resultaten kontaktas Anders Kempe och annan lösning med t ex telefonrapportering ersätter rapporten via mail. Det som skall framgå i veckorapporten är
skyttens namn, klubb, klass och resultat efter 30 pilar ( t ex: Anders Kempe,
Åtvidaberg BSK, C21, 280p). Sammanställ en rapport per klubb varje vecka.
Skjutveckor blir vecka 8 – 12 och de tre bästa veckorna räknas.
Klasser enligt den praxis som vi hade i Östgötatouren. Dvs vi lägger samman herr
och dam, vi slår ihop åldersklasserna 16-60 samt slår samman recurve och compound
i 10- och 13-klasserna. Rapportera i skyttarnas vanliga klasser så sorterar tävlingsansvarige in det i tourklasserna.
Ronden som skjuts är 10 gånger tre pilar och alla skjuter på sitt vanliga avstånd på
sin vanliga tapet.
Uppmana alla att delta! Detta är ett utmärkt tillfälle att pröva tävlingsskytte för nya
skyttar samt att äntligen få börja tävla igen efter ett långt Corona-uppehåll.
Har du frågor? Maila eller ring så försöker jag svara.
Anders Kempe
Tel: 0734-184841
E-post: anders_kempe@hotmail.com

