INFORMATIONSBLAD

SKYTTE
EN KUL SPORT…

Bälgvikens skytteförening grundades 1939 och har sedan dess bedrivit skytte med
gevär i olika former.
Genom åren har föreningen fått fram många duktiga skyttar.
Föreningen har aktivitet året om. Under sommaren på skjutbanan i Bälgviken och
under vintern i luftgevärshallen i Skogstorpsskolan.
Dessutom organiserar föreningen kurser och trivselarrangemang för de aktiva.
Bälgvikens skytteförening är en förening där det råder en god stämning och en fin
gemenskap,
eller som vi också säger ibland…
”Gå med i skytteföreningen och träffa nya kamrater!”

LUFTGEVÄR
Under vinterhalvåret skjuter vi i huvudsak inomhus med luftgevär. Avståndet är
10 meter och du som nybörjare skjuter sittande med stöd.
När du blir 14 år och äldre finns möjlighet att prova på ståendeskyttet.
Luftgevärsskyttet är en tyst och billig sport som inte kräver något större
arrangemang. Gevär och utrustning får du låna gratis av föreningen!
Luftgevärssäsongen börjar i mitten av september, måndagar & onsdagar kl 18.00 i
Skogstorpsskolans källare,
ingång från parkeringen intill Rosenforsvägen. Luftgevärssäsongen avslutas i
början av april.

”SKYTTIADEN, världens största luftgevärstävling”
Tävlingen är årligen återkommande!

Kartan visar hur ni hittar till vår luftgevärshall i
Skogstorpsskolan.
Använd infart/ingång från Rosenforsvägen.
Skyttehallen ligger i källarplanet i skolan.

Luftgevärsansvarig:

Kjell Bengtsson, tel 016-35 89 90

BANSKYTTE 200 & 300meter
Under den varma årstiden flyttar vi verksamheten till vår utomhusbana i
Bälgviken.
Banskytte skjuts med gevär, kaliber 6,5mm även kallade Mausergevär.
Avståndet är normalt 300 meter men för nybörjare och ungdomar är det 200
meter som gäller.
Banskytte skjuts i tre ställningar, liggande (med eller utan stöd), knästående och
stående.
Som nybörjare skjuter du alltid liggande.

Du kan även delta i olika tävlingar och mästerskap!

Banskytteansvarig:
Niklas Halling, tel 070-308 55 95

FÄLTSKYTTE
Längs en promenadslinga på några kilometer skjuter du på varierande avstånd
och mot olika figurer.
Du får själv bedöma avstånden. Du räknar träff på figuren oberoende av var i
denna du träffar.
För att skjuta fältskytte krävs att du skjutit banskytte minst ett par år och att du
lärt dig hur vapen och ammunition fungerar.

Fältskytteansvarig:
Göran Hägg, tel 0158-422 31

BÄLGVIKENS
SKYTTEFÖRENING
LÅTER DET ”KULIKT”?
Kontakta någon av våra ledare:
Ordförande: Göran Hägg, tel 0158-422 31
Grenledare Luftgevär: Kjell Bengtsson, tel 016-35 89 90
Grenledare Banskytte: Niklas Halling, tel 070-308 55 95
Grenledare Fältskytte: Göran Hägg, tel 0158-422 31
Sekreterare Göran Åhlin, tel 016- 34 41 38
Det går även bra att nå oss via e-post:
Bosse, boahlin@telia.com
Niklas, niklas.h@lling.se
Göran Å, goran@bskf.se

Hur blir jag medlem?
Fr. o m 2011 är medlemsavgiften:
T.o.m. 18 år 200:Övriga 300:Familj 600:-

Gör så här!
Fyll i ett inbetalningskort eller om du betalar via Internet för vilken/vilka personer
du betalar.
Namn, adress, personnummer, telefon och e-post.

INTRESSERAD???
•

Kanske just skytte är den sport där DINA talanger kommer bäst
till sin rätt!
• Kanske DU kan bli vår nästa mästerskytt!
•

Varför inte försöka?

Om Du går med i Bälgvikens Skytteförening får du träna under
ledning av utbildade och erfarna ledare/instruktörer.

