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

Informerar
om...
LUFTGEVÄRSSKYTTE
LUFTGEVÄRSTÄVLING

UME-SKOTTET
SM
GEVÄRSSKYTTEKORT

Trevlig skyttehöst !
önskar Styrelsen för Umeå Skytteförening

September 2010

Luftgevärsskytte .............

Karta till Umeå Skyttehall

Vi håller till i skyttehallen på
Regementsområdet / Umestan.
Se vägbeskrivning.

Vi tränar på Tisdagar,
med start klockan 18:00
Vi tränar på Torsdagar,
med start klockan 18:00
Föreningen håller med gevär och kulor !

Vi startar vecka 37 och håller
igång tisdagar och torsdagar
till höstfinalen vecka 50.

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.

VÄLKOMNA !

Korthållsskytte………….

Luftgevärsledare:
Sören Wulff, 090 - 19 04 93, 070 - 676 17 36
Catharina Byström, 090 - 14 36 02, 070 - 303 48 08

För de med eget gevär är korthållsträningen på
måndagar. Se hallschema för starttid.

GEVÄRSSKYTTEKORTET
Dags för Gevärsskyttekortet?
Anmäl dig för att delta i nästa omgång.
Gevärsskyttekortet är ett utbildningsbevis 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 gevärsskyttekortet 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

Sluta dröm …….
Välkomna till fin
skyttehöst,
med många fina
träningar
och tävlingar !

Luftgevärsskytte .............
Några kommande tävlingar: (Föranmälan på vissa)
9 okt, UME-Skottet, Umeå Skf, stå
10 okt, Månadstest, Umeå Skf, stå
23 okt, Förbundsmästerskap, stå
6 nov, SM i Umeå, stå och sitt äldre
7 nov, Vindelnskyttet i Vindeln sitt & stå
13 nov, Arcuspuffen i Luleå, sitt & stå
18 nov, Testtävling i Vindeln, stå
20 nov, Drängsmarksskyttet i Umeå sitt & stå
27 nov, Arcusknallen i Luleå, sitt & stå
4 dec, Kubenknäppen i Sundsvall, sitt & stå
18 dec, Tomteträffen i Östersund, sitt & stå

Föreningsmästerskap stående
- - Torsdag 2 december, kl 19:00 - -

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

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

FIKA & PRISUTDELNING

NYA Skytteintresserade?
Har du någon kompis som vill börja skjuta……..
Skicka namn och adress till umea@ac-skytte.com,
så skickar vi vårat fullständiga informationspaket.
Alla som vill börja skjuta, måste gå utbildning i skytte,
anmäl intresse till vår uppskattade grundutbildning i skytte.

Efter utbildningen får man
JUNIORSKYTTEKORTET
Anmäl intresse till:
umea@AC-Skytte.com

Träning i Umeå Skyttehall
kräver träningskort / hallkort:
Säsong (höst+vår)
Hallkort, enskild medlem
Hallkort, familj (samma adress)
Hallkort om ej medlem i Umeå Skf

300:500:700:-

Alla avgifter betalas per säsong (skolår).
Avgiften betalas till hallvärden i Skyttehallen.

Utbildningsdag för ungdom
Under hösten kommer en utbildningsdag
för ungdom att genomföras.
Se kommande information i skyttehallen.

Stefan 070 - 744 27 02

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

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

Luftskytte:
Sören 070 - 676 17 36
Korthållsskytte: Jun 070 - 249 08 22
Ban & Fältskytte: Ulf 070 - 317 98 74

Svenskt Mästerskap i Umeå
6 november kommer vi att arrangera
SM på luftgevär i Umeå Skyttehall.
* Stående: Senior och Veteran
* Sittande: Senior och Veteran

