
Mjölby Bågskyttesällskap 
Bjuder in till 

Mjölby’s Cyberfält 2020 

24 Mål Märkt Fält 

4:e Juli 
 

Ej sanktionerad tävling. 

 

 

 

Tävlingsplats: 

Hela Sverige.  

Skyltning enligt respektive klubbs hemsida. 

 

Tid: 

Lördagen den 4:e Juli, klockan 10.00 

 

Tävlingsform: 

Fält 1x24 Märkta Mål enligt WA/SBF 

(Två varv på en 12-målsbana funkar om 24 mål ej finns att tillgå) 

 

Incheckning: 

Klockan 09.00 för att scanna av eran QR-kod som finns på erat skjutkort. 

Uppvärmningsskjutning: 

Enligt eget tycke innan tävlingsstart.  

 

Anmälningsavgift: 

50:- 

 

Priser: 

Hälften av anmälningsavgiften kommer att gå till utlottning av presentkort på Bågar och 

Pilar, dessa dras efter tävlingen, resten kommer att gå till MBS’s ungdomdsverksamhet.  

 
Betalning: *Sättas in på BG: 5840-8022 (uppge namn och klubb)  

*Kan ske via Swish : 123 271 15 05 (Uppge namn och klubb) 

 

Anmälan: 

Anmäl skyttar och Koordinator till mbstavling@hotmail.com senast den 30/6 21.00 

 

mailto:mbstavling@hotmail.com


Så funkar det: 

När ni anmäler era skyttar, anmäler ni samtidigt en Koordinator, som tillsammans med 

Huvudkoordinator (HK) ser till att skyttarna får igång sina appar. Det kommer att skickas ut 

skjutkort på PDF med varje klubbs skyttar på och en QR-kod, skytten tar sitt kort och scannar 

av QR-koden med Ianseo Scorekeeper. När QR-koden är scannad väljer ni 1: Märkt under 

Distance, trycker på Save, sedan Yes, sen är ni igång! 

Mail behövs till Koordinatorn. 

 

Krav på skyttar och klubb: 

1 styck mobil med surf och Ianseo Scorekeeper (Har du Scorekeeper redan på mobilen, se till 

att den är uppdaterad till senaste version) 

Yngre skyttar som ej har tillgång till egen mobil och surf, kan fråga föräldrar om dom vill 

hjälpa till. 

 

Gemenskap: 

I vanliga fall är vi alla samlade på en plats, där vi pratar och umgås, men som vi alla vet, är 

det en lite annorlunda situation i Sverige och ute i världen.  

Men bara för att vi inte kan träffas, betyder det inte att vi kan umgås igenom dom medier vi 

har tillgång till. 

Vi vill att under tävlingsdagen så ska vi fylla socialmedier med så många fina bågskytte bilder 

från dagen som det bara är möjligt, och vi samlar alla under hashtaggen #MCF2020. 

 

Så tagga era bilder på Instagram, Twitter och i Facebook med #MCF2020, visa att vi 

bågskyttar kan tävla och ha roligt med varandra även om vi inte är på samma plats. 

 

 

Välkommen till Mjölby’s första Cyberfält! 

 


