Svenska Ungdomsmästerskapen i
Luftpistol 2016
(Tidigare Allans Minne)

Arrangör: Töreboda PSK
Omfattning: Inbjudningstävling som är rankinggrundande. Tävlingen genomförs på
elektroniska tavlor. Tävlingen är även riksmästerskap i klasserna LP11,LP13 och LP15S
Klasser: Enligt reglementet för SvUc, samt lagtävling (2 skyttar i varje lag).
Plats: Centralskolans Idrottshall i Töreboda den 19 Mars.
Startlista: Sänds ut i god tid innan tävling på IndTA samt läggs ut på föreningens hemsida.
Anmälan: Anmälan 120 kr per individuell start och lagstart.
Anmälan främst via IndTA eller mail för eventuella önskemål. Om anmälan via mail så ska
den ske helst klubbvis och ska innehålla Namn, Klubb, Klass och Licensnr/Aktivitetskortsnr.
Samtliga startavgifter betalas in på Törebodas PSK´s pg- 33 12 29-5. Märk med Klubbnamn,
och antal deltagare. Sista anmälan/betalning Måndag 14e Mars.
Frågor: Simon Magdeburg Tel: 0767-792138 Mail: magdeburgsimon@gmail.com
Jury: Anslås på tävlingsdagen
Servering: Under hela helgen kommer det att finnas mackor, lunch, fika m.m.
Ledarinfo: I samband med prisutdelningen och invigning för SvUc-finalen, genomförs även
en tävling för ledarna kallad ”Allans Minnestävling” som är kostnadsfri. Tävlingen kommer
vara utformad som en ”Super Finale” med störande moment. Och vi ser att så många som
möjligt (Max 40st) ställer upp på denna tävling som är en del av invigningen, samt är
avgiftsfri. Anmälan sker i samband med ordinarie anmälan, och eventuella lediga platser på
plats i Töreboda. Efter invigning, prisutdelning och ledarmöte sker Pistolsektionens årsmöte i
matsalen klockan 19:00.

VÄLKOMNA!
Se följande sida för mer info angående boende m.m!

Boende:
För er som letar boende till helgen, kommer här ett par tips!
Bo på skyttet! Vi har löst så att vi har tillgång till 4st klassrum att använda till Sovsalar. Till varje
klassrum finns en toalett. Det finns även en gemensam klassisk skoldusch i idrottshallen. Kostnad för
boende är 50kr exkl. frukost eller 70 kr inkl. frukost per natt/person. Kontakta Simon Magdeburg för
mer information och anmälan. Vi räknar med 15-20 personer i klassrummen MAX.
Töreboda Camping: Camping vid Göta Kanal i Töreboda. Trevligt ställe och 1,5km Tävlingarna
www.torebodacamping.se
Hajstorp Vandrarhem: Mycket trevligt vandrarhem i Hajstorp, Hajstorp är även den högsta punkten
längs med Göta Kanal. Och har ett flertal Slussar. Avståndet är 6km till tävlingarna www.hajstorp.com
Prästgården i Töreboda: Logi och Restaurang i Centrala Töreboda, Endast 150 m ifrån tävlingarna
www.prastgarden.nu
Norrqvarn Hotell & Konferens Hotell, Trollstubbar + vandrahem bredvid Göta Kanal som har öppet
året runt. 10km till tävlingarna www.norrqvarn.se
Rattugglan vid E20 Mariestad: Ett stort hotell/vägkrog som ligger utmed E20 i Mariestad 2 Mil till
Töreboda och tävlingarna. www.rasta.se/mariestad.htm
Ömans B&B Boende mitt i Töreboda www.omanstoreboda.se
Sweden Hotels Aqva Hotell i Mariestad 2mil väster om Töreboda www.aqva.se
Töreboda Turist Info: www.vastsverige.com/toreboda
Se även här! http://www.vastsverige.com/sv/toreboda/boende/bo/ Sedan finns ytterligare ett
flertal hotell/vandrarhem i Mariestad och Skövde.

