
Ungdomsläger Piteå med korthållsgevär 
Helgen 2-4/6 genomförs ett ungdomsläger vid fagerbergets skjutbana i Piteå. Vi samlas klockan 

17:00. Under helgen kommer vi skjuta med korthållsgevär samt sova över i skyttepaviljongen. 

Vi välkomnar inte bara de som provat korthållsskytte tidigare utan också de som skjuter luftgevär 

eller 6,5 mm eller pistol.  

Under helgen kommer vi skjuta banskytte på 50 meter samt fältskytte. Vi kommer också grilla 

tillsammans samt göra någon utflykt bla Jävre Fiskecamp. 

Vi ser gärna att de ungdomar som ej har föräldrar med sig på lägret, tar med dokumentation med 

kontaktuppgifter till någon som vi kan ringa om det mot förmodan händer något. Vi förutsätter att 

alla ungdomar är försäkrade via deras förening. Det kommer säkerligen att fotas en hel del under 

helgen, om Ni ej vill att er ungdom ska vara med på bilder som delas på olika medier, hör av Er så vi 

vet! 

Norrbottens sportskytteförbund är med och sponsrar lägret med 300 kronor per deltagare från 

Norrbotten. 

Kostnaden för lägret för Norrbottens skyttar blir då 100 kronor. Skyttar utanför länet är också 

välkomna. Avgiften för dessa är 400 kr. 

I avgiften ingår ammunition, mat och startavgifter till tävlingar under helgen 

Anmälan görs till: 

Roger Blombäck roger@pappasmatkasse.se 076-788 94 00 

Anmälan skall vara inne Tisdag 30/5. 

Har ni inget korthållsvapen så kommer det finnas några vapen att låna vid lägret.  

Det ni tar mer er: 

Sovsäck, liggunderlag, madrass med täcke o kudde eller liknande. 

Kläder ifall det blir kyligt under dagarna och kväll. 

Bra skor ifall vi går en liten promenad för att grilla. 

Ni kan ta med er godis, dricka till lördag kväll ifall ni vill. 

Frivilliga saker: 

Har ni så ni kan ta med er eller låna av er klubb korthållsgevär så tag med dem. Vi har annars 5 gevär 

att låna ut. 

Hörselskydd, Handske, Skyttejacka, Skyttematta 
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För de som deltar kan vid lägret anmäla intresse att följa med på 5 skyttehelger till i korthåll: 

10-11/6 Kh Fält Kalix 10/6 samt åka sova i Gällivare och skjuta Kh Bana + Fält den 11/6. Vi sover 

i Gällivare SKFs skyttepaviljong. 

8-11/7 Ramselefors. Vi sover i Vännäs eller Ramselefors skyttehallar 

9-10/9  Junior SM Västerås alt träningshelg Piteå. Sovplatser i Piteå ordnas 

16-17/9 Träningshelg Piteå inför Skol SM. Sovplatser i Piteå ordnas 

23-24/9 Skol SM 

 

 

 

 

 


