
Inbjudan till kurs i korthåll fält 

Samling i Skövde Skyttegilles luftgevärshall lördagen den 4/6 kl 10,00   

Genomgång av program och förutsättning att alltid ha figuren i centrum av 
ringkornet och inte behöva räkna knäpp för olika avstånd. 

 

Undertecknad har anskaffat ett antal dioptrar som man kan ställa bedömt 
avstånd med i stället för att rikta på olika ställen i ringkornet. Man kan även 
få låna gevär med inskjutna dioptrar för bedömt avstånd. 

Föreningar som vill anskaffa inskjutna dioptrar till sina korthållsgevär kan få 
köpa till ett pris av 1 000 kronor vid köp av minst tre, annars gäller 1 200 kr 
Dioptrarna är genomgångna rengjorda och smörjade monterade på skenor 
som passar på Walter, Feinwerkbau eller Anschütz gevär.  Du som vill pröva 
att låna diopter måste ange vilket fabrikat ditt gevär har så att skenan passar 
i samband med anmälan. Fördelen med särskild diopter för fältskjutning är 
att man alltid är inskjuten när man byter från banskytte till fältskjutning 

Vi kommer att montera dioptrar på gevär för den som önskar före inskjutning 
på skjutbanan. Där kommer inskjutning att ske på 50 meter. Därefter blir det 
träningsskjutning på 30m, 50m, 70m, 90m och 100m 

 

Utrustning:  Skytteutrustning, gevär med rem eller kudde, ammunition 100 
skott. Fika kommer att intas i samband med Kpistens dag i samlingslokalen 

Någon form av korv eller hamburgare kommer att finnas vid ca 13,30-14,00 

 

Kursavgifter:     150 kr,  vid tre från samma förening 100 kr st            

Lån av gevär med diopter samt ammunition 100 kr st   (Ange på anmälan)                                           
Anmälan senast den 20/5 via mali till bo.l.hogenberg@telia.com                                                
Eller mobil 0706 518154 

Kursledare: Lennart Högenberg 

 

 

 

 

mailto:bo.l.hogenberg@telia.com


 

Anmälningslista Kurs korthåll fält 

Den 4/6 i Skövde 
 

Förnamn    Efternamn Förening Eget 
gevär 

Lån av 
gevär 

Lån – köp  
diopter 

Mobilnr      

 

Lennart Högenberg Hajom Sauer Nej Låna 0706518154 

       
       

       

       
       

       
       

       

 

Betalning göres på plats i samband med genomgång 

Avgifter för köp av dioptrar mot faktura: 

Lån av dioptrar under kursen utan kostnad  

Skulle skalan inte stämma med avstånden justeras detta i efterhand utan 
kostnad 

 

 

Lennart Högenberg 


