
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 och resultat finns där.  

 

Umeå Skytteförenings hemsida: Umea.AC-Skytte.com 
 

 

Bingolotter !! 
Gör det enkelt, prenumera på bingolotter, 
utnyttja att få lotterna hemsända med posten 
utan extra kostnad. Betala månadsvis. 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. 

 

Trevlig skyttehöst ! 
önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening 
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Luftgevärsskytte ............. 
 

Vi håller till i nya skyttehallen på  
regementsområdet. Se vägbeskrivning.  

Vi håller igång till och med i april, med finaler  
innan jul och sista gången på våren.  

 

Ungdom skjuter på Tisdagar,  
med start klockan 18:00 

Äldre skjuter på Torsdagar,  
med start klockan 18:00 

Föreningen håller med vapen och kulor ! 
 

Vi startar vecka 37 och håller igång 
till höstfinalen vecka 51.  

 

VÄLKOMNA ! 
 

Luftgevärsledare: Sören W 090 - 19 04 93, Allan S 090 - 13 29 36 
 

Föreningsmästerskap i sittande och yngre 
stående skjuts för klasserna L9, L11, L13, 
L15r, L15s, L17 den 20 december.  

Karta till Umeå Skyttehall 

 
 

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 regements- 
området genom gamla kasernvakten (längst ner till vänster på 
kartan), tag dig sicksack upp genom området till 
Skyttehallen. 

 



GEVÄRSSKYTTEKORTET 
Dags för Gevärsskyttekortet?  
Anmäl dig 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: umea@AC-Skytte.com, Stefan 070 - 744 27 02 

Inbjudan till Ungdomsträff 
Istället för Ungdomskonferensen arrangeras i år sex Ungdoms- 
träffar på olika platser i landet. Här får du möjlighet att träffa andra 
skytteintresserade ungdomar, lära dig mer om hur organisationen 
fungerar och hur du kan påverka det som händer och sker inom 
skyttet. Spännande aktiviteter utlovas!  
Läs mer på inbjudan, finns på www.AC-Skytte.com 
Välkommen med din anmälan senast 15/9. 

Skytte UO 

Luftgevärsskytte ............. 
Kommande tävlingar bl a: (OBS Föranmälan) 
15 oktober UME-Skottet, Umeå Skf, stå 
16 oktober Månadstest, Umeå Skf, stå 
29 oktober tävling i Ö-vik sitt & stå 
  5 november tävling i Vindeln sitt & stå 
  6 november tävling i Vindeln stå 
19 november tävling i Luleå 
26 november tävling i Vindeln sitt & stå 
  3 december tävling i Luleå 
11 december FM stå i Vännäs 
 

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

- - - 20 december - - - 
Finaler för 6 sittande + 3 stående 

FIKA & PRISUTDELNING 
 

Välkomna till skytte i höst, 
med många fina tävlingar ! 

 

 



Luftgevärsskytte.............. 
Den som vill börja skjuta luftgevär, anmäler 
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 
Stefan 070 - 744 27 02 

 

Smakprov från utbildningsprogrammet ...... 
* Vad gör Umeå Skytteförening 
* Utbildningsvideo 
* Luftgeväret, dess funktioner 
* Skjutställning 
* Juniorskyttekortet 
* LUFTGEVÄRSSKJUTNING 

  Utbildningskostnad 100:-  
Grenledare… 
Har du frågor om vårt skytte vänd dig till våra grenledare 

Luftskytte:        Sören 090 - 19 04 93 
Korthållsskytte:    Per 090 - 19 25 77 
Ban & Fältskytte: Ulf 090 - 14 60 51 

Träning i Umeå Skyttehall 
kräver träningskort / hallkort: 
 
 

(Avgifterna gäller from juli 2004) Höst+Vår 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) 
 

Avgiften betalas till hallvärden i skyttehallen.  
 
 

 
Luftgevärsutbildningar 
12-13 Nov, Grundutbildning ståendeskytte 
Förbundsutbildning tillsammans med hela 
länet, med Förbundstränare som lärare. 
Utbildningen sker i Vindeln. 
 

22-23 Okt, Elitutbildning av ståskyttar  
Regionsutbildning med Rikstränare.  
Utbildningen sker i Luleå. 


