
Inbjudan till Krutgruppen Norr träningsläger 50m 
i Umeå Skyttehall 21-22 maj 2022 

Krutgrupp Norr upptagningsområde: Jämtland-Västernorrland-Västerbotten-Norrbotten 

Målgruppen för lägerdeltagare är gamla och nya korthållskyttar i Ungdom, 

Junior eller RM-klass som skjuter med remstöd antingen ligg eller ställningar, 

nationellt och/eller ISSF program.  

Deltagandet i lägret är gratis för alla skyttar,  

Varje skytt står för sina kostnader för resa och logi till och från läger, samt tar 

med eget fika och lunch. (Tillgång till mikrovågsugn finns). Det går även att 

beställa mat till Umeå Skyttehall på egen kostnad.  

Tränare och utbildare på lägret är Anders Larsson och Roger Blombäck från 

Norrbotten. Lägerledare för Krutgrupp Norr är Ari Perkiömäki. Vi kommer även 

ha tränarutbildning under lägret i Umeå, som betyder att en del av tider kommer 

användas för tränarutbildning. På detta läger fokuserar vi på individuella 

skjutställningar och skjutteknik. Lägertider är lördagen kl 09-17 och söndagen kl 

09-15. För de som kommer att delta tränarutbildning kommer separat inbjudan 

med information och hur man anmäler sig till tränarutbildningen. 

För att vi vet hur många skyttar kommer till läger, vill vi ha att ni gör anmälan 

till ledare Ari Perkiömäki antingen per epost eller genom mobil, senast 5.maj 

2022. Det finns 15 elektroniska måltavlor av märket Megalink i Umeå 

Skyttehall. Om det finns lediga platser efter 5 maj 2022, kan vi även erbjuda 

ungdomar till detta läger, som skjuter liggande med kudde, och senior/veteran 

skyttar. I så fall kontakta Ari Perkiömäki från 6:e maj 2022 för att fråga om 

ledig plats i lägret. 

Krutgruppen Norrs mål är att ordna minst tre läger under sommaren 2022 i 

Västerbotten och Norrbotten. Två preliminära tidpunkter och platser för läger 

efter Umeå är: 2-3 juli i Boden och 20-21 augusti i Ramsele i samband med 

Västerbottens 300m Förbundsmästerskap eller i Kalix/Piteå. Både i Boden och 

Ramsele tränar vi skjutning på 300m bana, 50m korthåll, och målet är även träna 

på korthållsfält. I Boden kommer även seniorer/veteraner kunna deltaga på 

lägret. 

Mera information om sommarens läger kommer efter Umeås läger. 

Karta till Umeås Skyttehall:  http://umeaskytteallians.se/karta.shtml 

Frågor/anmälningar till Umeå läger: 

Ari Perkiömäki 

ari.perkiomaki@gmail.com 

mobil:070-5099524 
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