
 

 

 

 

 

Skyttegymnasiet i Sävsjö och Aleholms skytteförening hälsar er välkomna till en helg full av skytte och annat skoj för 

både pistol och gevär! 

26 – 28 april 2019 på Sävsjö Skyttecenter (Odengatan 13 – 576 31   Sävsjö) 

En helg för att förena pistol och gevär med fokus på gemenskap och kunskap snarare än att prestera. Kom för att träffa 

nya vänner mellan de två disciplinerna och ha kul tillsammans! 

Preliminärt program:  

Fredag (26/4): Skjutbanan öppnar 17:00 för er som vill träna.  

Lördag (27/4): Under dagen skjuts två matcher. En vanlig match på 40 skott under förmiddagen och en match på 40 skott 

med en twist under eftermiddagen. På kvällen kommer vi att hålla i ett disko för alla deltagare. 

Söndag (28/4): På förmiddagen skjuts en match på 40 skott där endast tio på förhand utvalda skott räknas. När 

matcherna är över kommer vi att hålla i en gemensam avslutning. 

Från 16:00 på fredagen kommer det finnas informatörer på plats för att svara på eventuella frågor. En hall med 

kringaktiviteter kommer finnas tillgänglig från 17:00 på fredagen tills dess att skjutbanan stänger på söndagen. 

Tidsschema för alla dagar kommer finnas tillgänglig den 14 april. 

Klasser:  

Gevär: LSi9, LSi11, LSi13, L13, LSi15, LS15 (LSi9 – skyttar ombeds anmäla över mail.) 

Pistol: LP9, LP11, LP13, LP15 (LP9 – skyttar ombeds anmäla över mail.) 

(Sittande skyttar ombeds att ta med egna kuddar!) 

Vid för få anmälningar kan klasser slås ihop. Dubblering ej tillåten. 

Säkerhetskontroll: Vi kommer att hålla i en enkel säkerhetskontroll där vi: 

För gevär: Väger vapnet och kollar lufttuben. 

För pistol: Kollar avtryckarvikten och kollar lufttuben. 

SÄKERHETSLINA SKA ALLA ANVÄNDA! 

Detta gör vi för att ge skyttarna en inblick i hur det kan fungera på större tävlingar. Säkerhetskontroll ska utförts innan 

första start. 

Avgift: 700 :- /deltagare som betalas in på BG 157 – 6024  

Viktigt att skriva föreningens namn och antal skyttar vid inbetalning. 

I avgiften ingår alla tre starter, fri tillgång till alla kringaktiviteter, disko, goodiebag och en föreläsning på lördagen 

utformad för ledare och föräldrar som kommer hållas av tränarna på skyttegymnasiet Aleholm i Sävsjö. 

Priser: Utlottning av presentkort sponsrat av Karl Olsson Sport Shooting och andra mindre priser kommer delas ut 

under helgen.  

Anmälan: Senast 31 mars 

Anmälan görs över IndTA eller mail. Anmälan ska innehålla: skyttens namn, klass, förening och tävlingslicens för skyttar 

över 15 år.  

Anmälan och frågor skickas till aleholmsskyttegym@gmail.com 

Boende: Vi bifogar ett dokument med information angående närliggande boendealternativ. 

Servering: Kommer att finnas på skyttecentret. 

             VARMT VÄLKOMNA TILL OSS! 
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