
Umeå Skytteförening 

informerar … 
 

Luftgevärsskytte … 
 

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 v38 (tisdag 15/9) och håller igång 

tisdagar och torsdagar till höstfinalen vecka 51 

(torsdag 17/12).  
 

VÄLKOMNA ! 
 

Luftgevärsledare 

Loke: 070 - 609 27 60  

 
 

Några kommande tävlingar: (Föranmälan) 

03 okt, UME-Skottet & NM, Umeå Skf, stå 

01 nov, Vindelnskyttet i Vindeln sitt & stå 

14 nov, Vännästräffen i Umeå sitt & stå 

     dec, Mittsmällen i Sundsvall, sitt & stå 

     dec, Tomteträffen i Östersund, sitt & stå 
 

Se www.AC-Skytte.com för aktuella tävlingar 
 

Luftgevärsavslutning och Föreningsmästerskap  

Luftgevär sitt och stå 

L9, L11, L13, Lsitt och Stående  

- - - Torsdag 17 december - - - 

Finaler för sittande och stående 

FIKA & PRISUTDELNING 

 

 

Covid-19 information 
 

Följ Folkhälsomyndighetens 

generella råd.  
 

Den som är sjuk, även med 

milda symtom, ska inte delta i aktiviteter 

alls, utan stanna hemma.  

Karta till Umeå Skyttehall … 

 
 

Bil: Sväng in mot regementsområdet vid rondellen 

vid Sandbacka norr 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. 
 

 

NY Korthållstävling i Umeå  
Lördag 31 oktober i Umeå Skyttehall. 

Inbjudan kommer senare.  
 

 

 

 

 

 

Julkalender 
 

Föreningen kommer att sälja  

Bingolottos Julkalender. 
 

Stöd föreningen genom att köpa  

och hjälpa oss att sälja dessa  

lotter.  
 

Kontakta Sven-Erik Undestam: 

070 - 602 74 08 
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Umeå Skytteförening 

informerar … 
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 

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. 
 

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  

Korthållsskytte 
 

Korthållsträningen är på måndagskvällar.  

För mer information kontakta: 

Mikael Henriksson 072 - 862 71 73 
 

 

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 2020 
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:                Loke: 070 - 609 27 60 

Korthållsskytte:      Mikael: 072 - 862 71 73 

Ban & Fältskytte: Christian: 070 - 444 27 72 
 

 

 

Trevlig skyttehöst ! 
önskar Umeå Skytteförening 
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