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Inbjudan till teknikträning i ställningsskytte -  

korthåll 50 meter och banskytte 300 meter 

16-17 maj i Kristinehamn 
 

Värmlands skyttesportförbund välkomnar dig på teknikträning i korthåll 50 meter och 

banskytte 300 meter den 16-17 maj vid Kristinehamns skyttecentrum. För första gången kör 

vi två dagar och detta för att hinna med alla tre ställningar på bästa sätt! Möjligheten finns 

att varva korthållsskytte med 6,5mm eller välja att skjuta en distans under hela helgen. Ange 

vid anmälan vad du vill göra. (Obs! I skrivande stund pågår reparation vid 300 meters-banan 

och endast ett fåtal tavlor fungerar, vi hoppas detta har löst sig till 16-17 maj så klart.)  

Upplägg 

På lördagen 16 maj inleder vi kl 9.00 i 50-meters hallen och håller på fram till ca 17-tiden. Vi 

fokuserar på liggande och knästående. På söndagen startar vi kl 9.00 och avrundar runt 15-

tiden. Fokus för söndagen blir knästående och stående. Dagen vänder sig till både nya och 

erfarna ungdomsskyttar. Vid plats får även seniorskyttar delta. Ta med skytteutrustning och 

ammunition. Som vi brukar så fixar vi inställningar på vapen, skjutställningar, kör skyttelekar 

och har helt enkelt en trevlig helg med massa skytte. Något teoripass om nåt spännande 

ämne inom skytte får vi också plats med. Tipsa gärna vid anmälan vad just du känner vore 

bra att lära sig. 

Mat 

Enklare frukost serveras både lördag och söndag samt lunch. Frukt och dricka kommer finnas 

hela dagen. Detta ingår i anmälningsavgiften. Om du/ni väljer att stanna kvar i Kristinehamn 

till söndagen vore gemensam middag trevligt! Detta bekostas av var och en.  

Boende 

Om ni vill övernatta så kan ni hitta lämpligt boende på www.visitkristinehamn.se. 

Vandrarhem till bra pris finns t.ex. på gamla regementsområdet A9 – nära skyttecentrum. 

Anmälningsavgift:  600 kr/skytt för två dagar. 350 kr för en dag. Betalas på plats.  

Max antal deltagare: 18 st. Anmälan ska vara inne senast: måndag 11 maj. 

(Obs! Vid färre anmälningar än 6 st måste vi tyvärr ställa in.) 



2 

 

Anmälan: 

Anmälan görs till:  skyttelinda@gmail.com.  

I samband med anmälan ange: 

• Namn 

• Personnr 

• Vad vill du skjuta? 50 meter, 300 meter eller båda. 

• Har du skjutit ställningar förut? 

• Ev matallergi? 

• Avser du/ni att övernatta i Kristinehamn och vill äta middag på kvällen? 

 

Har ni frågor, maila till skyttelinda@gmail.com eller ring mig, Linda Strand, på 070-330 44 97 

(nås lättast kvällstid) 

 

Hoppas vi ses! 

Varma hälsningar från 
Linda Strand,  

Joacim Sundström och  

Jan-Erik Fäldt 

 

 


