
www.AC-Skytte.com 
Västerbottens Skytteförbund och 
Ungdomsskytteförbund har en egen hemsida 
på Internet. Du som har tillgång till Internet, 
besök gärna den. Många UME-Skyttar finns 
där. 
 

Umeå Skytteförening: Umea.AC-Skytte.com 
 

 

Ge bort Bingolotter !! 
Ge bort en prenumeration på bingolotter, gör som allt 
fler, utnyttja att få lotterna hemsända med posten utan extra 
kostnad. Betala månadsvis i efterskott. Informera dina 
bekanta och släktingar (de behöver inte bo i Umeå) om 
denna fina service, dessutom stödjer du föreningen.  
Kontakta Sven-Erik 090 - 77 43 28. 

 

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR 
Önskar 

 Styrelsen för Umeå Skytteförening 

              Informerar  
              om... 
 

LUFTGEVÄRSSKYTTE 
 

LUFTGEVÄRSFINAL 
 

SM LUFTGEVÄR 
 

SKYTTEPROGRAM 
 

ÅRSAVGIFT 
 

ÅRSMÖTE 
 

 
 

 

 



Luftgevärsskytte ............. 
 

Vi håller till i nya skyttehallen på regementsområdet.  
 

Ungdom skjuter på Tisdagar,  
med start klockan 18:00 

Äldre skjuter på Torsdagar,  
med start klockan 18:00 

Föreningen håller med vapen och kulor ! 
 

Föreningsmästerskap i sittande  
och yngre stående, för klasserna  
L9, L11, L13, L15r, L15s, L17  

 14 december.  
Finaler för 6 sittande + 3 stående 
FIKA &  PRISUTDELNING 

 

Efter årsskiftet startar vi igen vecka 2 och 
håller igång till och med i april, vecka 15, 

med avslutande vårfinal. 
 

Luftgevärsledare Allan Sandgren 090 - 13 29 36 

Korthållsskytte…………. 
För de med eget gevär är korthållsträningen på  
måndagar. Start den 7/2. Samling klockan 18:30.  
 

Träning för NYBÖRJARE 
kommer att starta i Maj. 
 
Korthållssledare Per Gustafsson 090 - 19 25 77 
 

 

Subvention av anmälningsavgifter 
för alla medlemmar. 

Blankett kan hämtas på internet:  
www.Umea.AC-Skytte.com 

Grenledarna har även blanketter. 
 

 

 

HOLMSUNDSBANAN 
Skjutning tillåten 10:00- 20:00 

 



Fältskytteserien............. 
 

 

Serietävling, mycket bra träningstävling.  
Se tävlingsprogrammet för aktuella tävlingar.  
 

Fältskyttefigurer… 
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Luftgevärsskytte.............. 
 

Har du någon kompis som vill börja skjuta 
luftgevär, anmäl intresse till vår utbildning i 
luftgevärsskytte.  

 

ALLA som vill börja skjuta 
måste gå utbildningen.  
Efter utbildningen får man 
JUNIORSKYTTEKORTET 
 

Anmäl intresse till:  
Umea@AC-Skytte.com 

 

Smakprov från utbildningsprogrammet ...... 
* Vad gör Umeå Skytteförening 
* Utbildningsvideo 
* Luftgeväret, dess funktioner 
* Skjutställning 
* Juniorskyttekortet 
* LUFTGEVÄRSSKJUTNING 
Kostnad för utbildningen 100:-  
 

 



Luftgevärstävlingar......... 
 

Förbundsmästerskap i stående skjuts den 
12 december i Vindeln. Anmälan 09:30-10:15 
 

Föreningsmästerskap i sittande och yngre 
stående skjuts för klasserna L9, L11, L13, 
L15r, L15s, L17 den 14 december.  
 

Föreningsmästerskap stående 
Skjuts torsdagen den 30 december, med  
start klockan 18:30, 40 skott stående. 
 

Skyttiaden förbundsomgång 15/1 
 

Ungdomsförbundsmästerskap 29/1 
 

Kommunmästerskap sittande 
Skjuts torsdagen den 24 februari  
med start klockan 18:30.  
 

UME-KULAN skjuts den 5 mars.  
 

Våravslutning i sittande skjuts för  
klasserna L9, L11, L13, L15r den 12 april.  
 

Inbjudningar till tävlingar finns i skyttehallen 

Årsmöte .............Årsmöte 
 

Föreningens årsmöte 
kommer att hållas  
 

Måndag 21/2 2005,  
Klockan 19:00 
Plats: Skyttehallen, Umeå 

 

 

 

Tävlingsprogram 2005 
Se bifogat program, önskas fler program  

hämtas dessa i skyttehallen. 



GEVÄRSSKYTTEKORTET 
Dags för Gevärsskyttekortet? Anmäl dig till 
Bo Lejon eller Jan Lindgren för att delta i 
nästa omgång. 
 

Gevärsskyttekortet är ett utbildnings-  
bevis som talar om att innehavaren  
har kunskaper i säker vapenhantering,  
skyttets etik, samt grundkunskaper i  
skjutteknik. Dessutom får du lära dig mer 
om Umeå Skytteförening och dess 
samarbetsorganisationer. 

 

Från och med 2004 är gevärs- 
skyttekortet obligatoriskt vid 
tävling utanför egna föreningen.  
 

Du medlem som är 13 år eller 
äldre är välkommen att delta, 
även föräldrar är välkomna. 
Kursavgift 100:- inkl 
kurslitteratur.  

Anmälan till:       Bosse 090 - 19 28 02. 

Grenledare ...................... 
Har du frågor om vårt skytte vänd dig till våra grenledare:  

Luftskytte:         Allan 090 - 13 29 36 
Korthållsskytte:    Per 090 - 19 25 77 
Ban & Fältskytte: Ulf 090 - 14 60 51 

Karta till nya skyttehallen 

 
 

Bil: Sväng in mot regementsområdet vid 
rondellen efter Hissjövägen väster om Umeå 
centrum. Följ pilarna enligt kartan.  
 

Gående eller cykel (från Umeå C): Tag in på 
regementsområdet genom gamla kasernvakten (längst ner till 
vänster på kartan), tag dig sicksack upp genom området till 
Skyttehallen. 
 

 

 



Årsavgift……............. 

Medlemsavgiften för år 2005.  
- Aktiv medlem 350:- 
- Familj 600:- (Samma bostadsadress)  
- Icke aktiv / Stödmedlem 100:- 
 

Ange Födelsedatum, Namn,  
Adress på inbetalningskortet.  
Ta gärna ett familjemedlems- 
skap och ange HELA familjen.  

Vid betalning med E-giro (via Internet) och namn och 
födelsedatum inte ryms i meddelandefältet, skicka 
dessa via mail till: Umea@AC-Skytte.com 
 

Som Medlem får du: 
• Försäkring 
• Gratis låna gevär, skyttekläder, mm 
• Gratis luftgevärsammunition 
• Subvention på annan ammunition 
• Gratis startavgifter vid tävling  
• Information via medlemsutskick 
• Skyttemärken och priser 
• Utbildning 

 

Hallavgift 
Umeå Skyttehall 

Träning i Umeå Skyttehall kräver hallkort 
 Läsår (HT+VT) Termin 
Hallkort, enskild medlem 400:- 200:- 
Hallkort, familj (samma adress) 600:- 300:- 
Hallkort om ej medlem i Umeå Skf 800:- 400:- 
 

Engångsavgift (träning 1 gång) 60:- 
(exkl gevär, ammunition, utrustning, instruktion, mm) 

Hallkort betalas på plats i Skyttehallen.  
 

 

Luft-SM 2005 
Umeå 2-3 april 
 
1:a helgen i april arrangerar Umeå 
Skytteförening SM i luftgevärsskytte. Passa på 
att träffa Sveriges bästa luftgevärsskyttar.  
 

Förverkliga 
din  
dröm ... 

 


