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Korthållsskytte … 
 

Måndagar, vecka 19-21,  

från klockan 17:30 

i Skyttehallen 
 

Torsdagar, vecka 22-35,  

från klockan 17:30 

på utomhusbanan 
 

Föreningen tillhandahåller gevär och tavlor.  

Ammunition köper du på plats.  

 

OBS: 

Vecka 33 

17/8 inomhus 

 

 

 

 

 
Mikael Henriksson (grenledare korthåll) tel: 072 - 862 71 73 
 

 

Korthållstävlingar i år:  
19-28/5 Riksskölden, hemmabana. Föranmälan 

13/5 Korthållsfältskjutning, Drängsmark 

20/5 Korthållsfältskjutning, Vännäs 

3-11/6 SvD Riksskytte, hemmabana. Föranmälan  

9/7 Korthållsfält, Ramselefors, arr Umeå Skf 

10/7 Korthållsfältskjutning, Ramselefors 

11/7 Tavelträffen, NM, Ramselefors 

14-17/7 SM 50m (ISSF), Föranmälan 

28-30/7 SM KH/KHF, Föranmälan 

17/8 Föreningsmästerskap liggande 

 Föranmälan till mat (surströmming / korv) 

19/8 Förbundsmästerskap fält 

20/8 Förbundsmästerskap, Rfors, arr Umeå Skf 

2/9 Höstträffen, i Ramselefors, arr Umeå Skf 

8-10/9 JSM/RM, Föranmälan 

23-24/9 Skol-SM, Föranmälan 

30/9 Riksfinal Elitserien, Eskilstuna. Föranmälan 

1/10 Riksfinal U-cupen, Eskilstuna. Föranmälan 

Korthållsskytte … 
 

Introduktion för nya korthållsskyttar 
 

Torsdag den 18 maj, kl 18:00 

i Skyttehallen 
 

För er som inte tidigare provat på korthållsskytte 

men som vill vara med och skjuta i sommar ordnar 

vi en nybörjarträff. Vi kommer att berätta om 

korthållsskytte, gå igenom vapen och skjutställning.  

Dessutom ska ni naturligtvis få skjuta. Vi hoppas att 

ni kan komma på denna introduktionskväll, då vi 

ledare kan ta hand om er på ett bättre sätt än vad vi 

skulle hinna med under vanliga träningarna. 

 

Välkomna ! 

 

 

 

 

 
Mikael Henriksson (grenledare korthåll) tel: 072 - 862 71 73 
 

 

Korthållsfältutbildning kommer att ske om  

intresse finns, anmäl ditt intresse till någon av  

korthållsledarna…                                    Mikael 
 

 

Västerbottens Skyttesportförbunds 

hemmabanetävling, maj - augusti. 

Elitserien, 5 omgångar, maj - augusti. 
 

 

Luftgevärsskyttet  

har nu sommarlov 
 

Vi startar igen i 

september 
 

UME-Skottet & 

Norrlandsmästerskap 

och Sweden GP 7-8 

oktober. 
 

Luft-SM 4 november i Umeå Skyttehall ! 
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Korthållsskytte … 
 

Karta till utomhusbanan på I 20-området 

 
 

KORTHÅLLSBANAN 

Skjutning tillåten 07:00- 21:00 

 

 
 

 

 

Hemmabanetävlingar...... 
 

Svenska Dagbladets tävling 

Föranmälan innan 22 maj 

Tävlingslicens behövs ej för denna tävling.  
 

* 6,5mm anmäls till Stefan 070 - 744 27 02 

* Korthåll anmäls till Mikael 072 - 862 71 73 

Årsavgift Umeå Skf 
Medlemsavgiften för år 2017.  

- Aktiv medlem 550:- 

- Familj 1000:-  (Samma bostadsadress)  

- Stödfamilj/medlem 100:- (Ej aktiv) 

Ange Personnummer, Namn,  

Adress på inbetalningskortet.  

Ta gärna ett familjemedlems- 

skap och ange HELA familjen.  

Plusgiro 641 78 - 7 
 

Vid betalning med E-giro (via internet) och 

personnummer och namn inte ryms i meddelandefältet, 

skicka dessa via mail till: Umea@AC-Skytte.com 
 

Som Medlem får du: Försäkring, Gratis låna gevär, 

skyttekläder, Gratis luftgevärsammunition, 

Subvention på annan ammunition, Fri träning i 

skyttehallen, Gratis startavgifter vid tävling, 

Information via medlemsutskick, Skyttemärken och 

priser, Utbildning, mm 
 

 

Sverigelotten 
 

Föreningen säljer  

SVERIGELOTTEN. 
 

Stöd föreningen genom  

att köpa och hjälpa oss  

att sälja dessa lotter.  
 

Kontakta Sven-Erik 

Undestam: 070 - 602 74 08 

 

 

 

 
 

 

Sluta dröm ….  
Välkomna till fin 

skyttesommar, 

med många fina  

träningar 

och tävlingar ! 
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Banskytte … 
 

Vi har träningsmöjlighet  

på vår bana i Holmsund.  

Vi kan även träna i Ramsele, i 

Banserien.  

  

Grenledare: John Lindgren,  

070 - 674 44 15 
 

Nybörjarutbildning 6,5mm 

Anmäl intresse till:  

John Lindgren 070- 674 44 15 
 

 

Se aktuellt 

tävlingsprogram på: 
 

vasterbotten.skyttesport.se 

 www.AC-Skytte.com 

 

HOLMSUNDSBANAN 

Skjutning tillåten 10:00- 20:00 
 

 

Banskyttetävlingar 
 

14 maj Banserien 1, Ramselefors  

21 maj Banserien 2, Ramselefors  

27 maj Banserien 3, Ramselefors  

28 maj Banserien 4, Ramselefors  
 

3-11 jun SvD Riksskytte, Hemmabana 

3 jun Banserien 5, Ramselefors  

10 jun Banserien 6, Ramselefors  

18 jun Banserien 7, Ramselefors  
 

1 jul Banserien 8, Ramselefors  

8 jul Björkskottet, Ramselefors, Umeå Arr 

9-10 jul Tavelträffen, Ramselefors 

14-15 jul Arvikakedjan, Arvika 

16 jul Gränsfejden, Eda/Charlottenberg 

22-23 jul Margarethakedjan, Bälgviken 
 

6 aug Förbundsmästerskap, Ramselefors 

6 aug Föreningsm, Ramselefors, Umeå Arr 

12-13 aug SM, Ramselefors 

27 aug BrommaStafetten, Bromma 
 

8-10 sep JSM, Västerås 

23-24 sep Skol-SM,  

Tävlingslicens 2017 
Senior 300:- (Född 1996 eller tidigare) 

Junior 150:- (Född 1997-2002) 
För ungdom född 2003 eller senare är avgiften ej obligatorisk. 

Tävlingslicensen gäller för kalenderår (1 januari-31 december). 
 

Vad är tävlingslicens? 

Tävlingslicensen är en obligatorisk individuell avgift 

för skyttar som deltar i tävling inom Svenska 

Skyttesportförbundet där två eller flera föreningar 

deltar. Tävlingslicens krävs för alla skyttar från och 

med det år då man fyller 15 år. Undantagna är 

Svenska Dagbladets riksskyttetävling, 

Värmlandsserien kpist, Skyttiadens 

föreningsomgång samt rekryteringstävlingen 

Sverigeduvans grundomgång. 
 

Vad krävs för att få tävlingslicens? 

Det som krävs för att få tävlingslicens är att du är 

medlem i en förening som är medlem i Svenska 

Skyttesportförbundet. Du ska finnas registrerad i 

föreningens medlemsregister i IdrottOnline, och 

därmed ha fått ett IID-nummer. Dessutom behöver 

du ha skyttekort i den gren/de grenar du vill tävla i. 

 

Tävlingsarrangörer ser att du har licens 

Tävlingsarrangörer kommer liksom tidigare kunna ta 

del av vem som har tävlingslicens, genom att dessa 

uppdateras löpande i Tävlingskalendern. Du som 

skytt behöver dock inte ha med dig något fysiskt 

bevis till tävlingen, men om du nyligen har betalt 

licensen och ska tävla rekommenderar vi dig att ta 

med en kopia på inbetalningen. 

 

För att kunna betala avgiften måste du ha betalat 

medlemsavgiften till föreningen. Kontakta sedan 

Stefan via e-post för att få ditt IID-nummer. 
 

Betala därefter in avgiften för tävlingslicensen på 

SvSF:s bankgiro 834-7718. I meddelandefältet 

skriver du i nämnd ordning: ditt IID-nummer, gren: 

Gevär och förening: Umeå Skf 
 

Om du har frågor kontakta  

Stefan 070-744 27 02 

E-post: umea@ac-skytte.com
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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 
 

Smakprov från utbildningsprogrammet: 

* Vad gör Umeå Skytteförening 

* Utbildningsfilm 

* Luftgeväret, dess funktioner 

* Skjutställning 

* Juniorskyttekortet 

* LUFTGEVÄRSSKJUTNING 
 

   Utbildningskostnad 100:-  
 

 

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. 
 

Gevärsskyttekortet är  

obligatoriskt från 15-års  

ålder 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  

Om du spelar via Svenska Spel kan du  

ange att du vill stödja Umeå Skyttefö- 

rening. Det kostar dig inget extra, men  

du stödjer föreningen. Ange bara  

Umeå Skytteförening när du spelar.  
 

 

Tävlingsprogram 2017 
 

Se aktuellt tävlingsprogram på: 
 

vasterbotten.skyttesport.se 

www.AC-Skytte.com 

Tävlingsprogram, 

Tävlingsinbjudningar,  

Tävlingsresultat, Bilder, mm 
 

Umeå Skytteförenings hemsida:  

www.Umea.AC-Skytte.com 
 

 

Grenledare… 
 

Har du frågor om vårt skytte ställ dina frågor till:  

umea@ac-skytte.com 

 

eller vänd dig till våra grenledare: 

Luftskytte:               Ari: 070 - 509 95 24 

Korthållsskytte: Mikael: 072 - 862 71 73 

Ban & Fältskytte:  John: 070 - 674 44 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig 

Sommar 
önskar Umeå Skytteförening 
 

 


