
 

 

 

 

 

Inbjudan till Korthållsläger 

Fredag 17/6 – Söndag 19/6 i Ramsele 

 
Lägret riktar sig till dig som kan hantera ett vapen på ett säkert sätt och känner att du 

behöver en genomgång av grunderna i korthåll och fält, samtliga tre skjutställningar 

kommer att gås igenom samt ”fältknä”. Sedan så kommer det att anordnas aktiviteter som 

kanske inte har så mycket med skytte att göra utan fokus kommer att vara att ha kul och 

lära känna varandra. 

 

Du är då välkommen till Ramsele skjutbana i Vindelns kommun för en trevlig helg fylld 

med aktiviteter tillsammans med våra instruktörer Marie Wingård och Tomas Strömberg. 

 
 

Program: Skjutteknik, träningsplanering, fysiska aktiviteter.  
 

Tid: Utbildningen startar på fredag klockan 18:00 och avslutas på söndag efter 

avslutad tävling ca 14:00  
 

Anmälan:  Varje förening skickar in Anmälan per e-post senast den 10 juni till Niklas 

Johansson (Adress se nedan). 

OBS: Platserna kan komma att bli begränsade, anmäl skyttarna i önskad 

turordning. 
 

Boende: Övernattning kommer att ske på skjutbanan i samlingslokalen eller någon annan 

lokal på plats. Ange i anmälan om övernattning önskas.  
 

Måltider:  Kvällsfika på fredag, frukost lunch middag och kvällsfika på lördag samt frukost 

och lunch på söndag. Om allergi anpassad mat behövs skall detta anges i 

anmälan. 
 

Avgifter: Västerbottens Skyttesportf    n  ä  m       s  ns a   n   m       n    sk tta  

med 300 k .   stna  n f   lä   t  l      100 k    lta a   f    äst    tt ns 

skyttar och 400 k    lta a   f        a.   a   ft n  n    mat     s   lats  n    

  l  n samt sta ta   ft    s n a  ns korthålls fält tävling. Resa bekostas av 

deltagare.  

 Anmälan är bindande, om man inte deltar får man stå för kostnaden. 
 

Betalning: Betalning Senast torsdag 16 juni sätts in på bankgiro 474-4058 (Västerbottens 

Skyttesportförbund).  
 

Utrustning: Tag med fullständig skytteutrustning gevär samt ammunition saknar ni detta så 

ange detta i anmälan. Toalettartiklar badhandduk, sovsäck liggunderlag madrass 

med täcke och kudde eller liknande. Kläder och skor för fysisk aktivitet. Ni kan 

ta med godis och dricka för fredag kväll. 
 

Frågor/Anmälan: Senast 10 juni, Niklas Johansson 070-345 11 73 eller 

  niklas.johansson@vannasmail.se 



 

 

 

 

 

ANMÄLNINGSLISTA 
 

Nr 

 

Namn (Skyttar & ledare) 

 

Födelseår 

Övernattning 

Fre-Lör 

kvällsfika 

Övernattning Lör-Sön 

Lör: Lunch, middag 

Sön: frukost, lunch 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Vid behov av fler rader fyll i flera anmälningspapper. 

 

Övriga önskemål: (ange behov av speciell kost, allergi, mm) 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Förbund: _____________________________________________________ 

 

Namn: _____________________________ E-post: ___________________ 

 

Adress: ____________________________ Telefon: ___________________ 

 

Postadress: _________________________ Mobiltelefon: _______________ 


