Svenska Mångkampsförbundets orienteringsskyttesektion inbjuder till

Skytteläger på Karlberg
i februari och mars 2017
Vad för läger:

Skytteläger inomhus i Karlbergs skjuthall, 50 m, på Karlberg i Stockholm.
Skytte med .22 long rifle (skidskyttegevär) för orienteringsskyttar, nya som gamla.

Datum:

Tre tillfällen: lördag 18 februari, lördag 25 februari och lördag 11 mars.

För vem/vilka:

Både för nybörjare och för de som provat/tävlat i orienteringsskytte tidigare.
Instruktörer finns på plats och hjälper dig.
 Du som är van orienteringsskytt får gärna vara med som extrainstruktör, samt
att du efter sista passet har möjlighet att vara kvar och träna skytte lite till.
Åldrar från 15 år och uppåt, även för vuxna nybörjare. Med skytteerfarenhet från 12
år. I förälders/målsmans sällskap från 12 år.

Tider:

Välj mellan:

Plats:

Karlberg, Stockholm. Skjuthallen inne på området. Militärt område. ID-handling ska
kunna uppvisas för vaktpersonal.

Vägvisning:

Karlbergs skjutbana ligger inne på området vid Karlbergs slott (Militärhögskolan), i
Solna. Vid bommen in till området: Anmälan till vakten via porttelefon, för att kunna
köra in med bil till parkeringen ca 100 m från skjuthallen.
Efter inpassering vid bommen, kör vägen rakt fram till stora planen framför slottet och
direkt om hörnet till vänster genom valvet, sedan rakt fram, d.v.s. parallellt med den
väg ni körde in (i den andra riktningen), förbi matsalen som ligger på vänster sida, kör
nerför backen till vänster och höger bort till parkeringen (vänster sida) före skjuthallen.

Antal platser:

Begränsat till 24 st deltagare/pass (förmiddag resp. eftermiddag). Först till kvarn gäller.

Anmälan:

Skytteläger
Skytteläger #1, lördag 18 februari

Anmälan senast
tisdag 14 februari

Skytteläger #2, lördag 25 februari

tisdag 21 februari

Skytteläger #3, lördag 11 mars

tisdag 7 mars

Förmiddag: Kl. 10.00-13.00
Eftermiddag: Kl. 14.00-17.00

Genomgång för alla kl. 10.00
Genomgång för alla kl. 14.00

till info@orienteringsskytte.se .
Ange för- eller eftermiddag samt namn och personnummer vid anmälan (lista på
anmälda ska inlämnas till vakten på Karlberg i förväg). Namn och personnummer även
för ev. medföljare.
Avgift:

80 kr / person. Ammunition ingår.

Betalning:

Klubbar faktureras i efterhand.
Kontant betalning eller Swish-betalning i samband med skyttelägret går också bra.

Lånevapen:

Anmäl behov vid anmälan. Ange höger/vänster. Gratis att låna. Ammunition ingår.

Klädsel:

Klädsel för skytte inomhus (men kallt i hallen trots gasolvärmare), samt för löpning
utomhus. Varma kläder (särskilt för medföljare etc.).

Skytte:

Karlbergs skjuthall, inomhushall 50 m, .22 long rifle. Papptavla. Inga fallmål i hallen.

Omklädning, dusch: Ombyte och dusch i idrottshallen på Karlberg. Portkod, se anslag i skjuthallen.
Kom gärna ombytta.
Allmän info:

Läggs ut på orienteringsskyttets hemsida, www.orienteringsskytte.se .

Tävlingar:

Använd dina nyvunna färdigheter vid deltävlingarna i Karlbergscupen den 19 feb,
26 feb och 12 mars. Efteranmälan i mån av plats. Ingen efteranmälningsavgift.

Upplysningar:

Hans Mandahl, 070-527 18 32

Välkomna!
Orienteringsskytte – din nya utmaning
Orienteringsskytte

